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 نزجى طتع هذه املذكزج ونرشها
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 مقدمة

 إن احلمد  ضلمده ونستعينو ونستغفره ونعوذ با من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
 من يهده ا فبل مضل لو، ومن يضلل فبل ىادي لو، وأشهد أن ال إلو إال ا وحده ال شريك لو

 ؛أما بعد -صلى ا عليو وعلى آلو وسلم-أن زلمداً عبده ورسولو وأشهد
 فهذه مذكرة على القواعد األربع، كنت كتبتها لنفسي منذ زمن، وقد َمنَّ ا عليَّ أن تداَرسُتها

 فأضفُت إليها أشياء،-إن شاء ا تعاذل-مع إخواين يف ا، فبدا رل أن أنشرىا لِيَ ُعمَّ النفع ُّا
 وحذفُت منها أشياء، 

 ،محمد بن محمد صغير عكور والد الوقورطلبُت من الشيخ المث 
 ،أبي عبد األعلى خالد بن محمد عثمان والشيخ الفاضل 
 -ونفع ُّم حفظهم ا مجيعا وبارك فيهم- علي بن عبد العزيز موسىوالشيخ الفاضل 

 ،-بإذن ا تعاذل-أجورينمأن يراجعوا ىذه ادلذكرة قبل نشرىا، فقاموا بذلك مشكورين 
 وبارك فيهم  على ُحسن ظّنهم بولدىموما ِنلوا عليَّ بالنصح والتوجيو والتشجيع، فجزاىم ا خًنا 

 أن قرأهتا على الشيخ الفاضل ونفع ُّم اإلسبلم وادلسلمٌن، وحصل رل الشرف
 فجزاه ا خًنا على صربه وتوجيهاتو القيمة. ،1يف عدة رلالس-حفظو ا-عبد العزيز موسىبن علي 

 ، وتواضعو الذي غمرنا بأخبلقو وطيبتو علي عكورشيخنا اخللوق الشيخ يف ىذا ادلقام وال أنسى 
 مساعديت يف التواصل مع شيخو الوالد الوقور الشيخ زلمد بن زلمد صغًن عكور فجزاه ا خًنا على

 -حفظهم ا مجيعا ونفعنا بعلمهم -
 أن أخص بالذكر من كانت ذلم توجيهاٌت ومبلحظاٌت نافعة، وىم األخ الفاضلكذلك وال يفوتين  

 أبو سفيان عمرو السادات، واألخ الفاضل أبو احلسن وليد بغدادي، واألخ الفاضل
 . -حفظهم ا مجيعا وبارك فيهم–أبو زياد زلمد سعيد البحًني 

 وذيلتها ب  )قواعد وفوائد عقدية ومنهجية وسلوكية مستنبطةوقد مسيتها )مذكرٌة على القواعد األربع( 
 من ادلنت(، أسأل ا أن ينفع ُّا كما نفع بأصلها،
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 :وقبل أن نبدأ البد من تنبيهات مهمة

 .أن األصل يف طلب العلم أن يأخذ على العلماء وطبلب العلم الكبار التنبيو األول:
 للمذاكرة مع إخواين واالفادة واالستفادة...وليست من التصدر  ادلذكرةأن ىذه  التنبيو الثاني:

 .فليعلم ىذا بارك ا فيكم ،يف شيء
 بنصو أو ّنعناه،كان سواء   أىل العلمما يف ىذه ادلذكرة من علٍم فهو من كبلم أّن  الثالث: التنبيو

 (.!كبلٍم لقائلو لصارت ىذه الصحف بيضاء  كل    بَ سِ وكما قيل: )لو نُ  
 كُ نفَ فاحلفظ والفهم يسًنان معا وال يَ  اسيم،التعاريف والتقو  ادلنت البد من حفظ التنبيو الرابع:

 .عن اآلخر  علاأحد
اتصل فشيء  يا طالب العلم و يا أيها القارئ إذا أشكل عليكجدا،  وىو مهم :التنبيو الخامس

 شكالك فعندىم اجلواب الكايف إواطرح عليهم  ادلعروفٌن بصحة العقيدة وسبلمة ادلنهج بالعلماء
 .2-بإذن ا تعاذل-والشايف إلشكالك 

 أن ىذه ادلذكرة موجهة للناشئة وادلبتدئٌن يف العقيدة، وال تغين عن الرجوع  التنبيو السادس:
 3لشروحات أىل العلم، بل ىي كمقدمٍة لشروحهم.

 ا وأن يرزقنا نَ مَ لَّ األخًن نسأل ا عز وجل أن يرزقنا اإلخبلص يف القول والعمل وأن ينفعنا ّنا عَ  ويف
 إنَّو ورل  ذلك والقادر عليو،  منالِ العمل ّنا عَ 

 وصلى ا على نبينا زلمد وعلى آلو وصحبو أمجعٌن.
 أبو ربيع عبد الحق بن يحيى حمزةوكتبو/ 

 -وعفا عنو غفر ا لو-
 11202085121200 رقه اهلاتف والواتساب/

 abo.rabee3.alsalafiy@gmail.com امربيد اإللكرتوين/
 

                                                           
 وينبغي لطالب العلم االتصال بالعلماء ادلعروفٌن ُنسن العقيدة والسًنة، يسأذلم عما أشكل ":ابن باز رمحو ا عبلمةقال ال 2

 .{ٖٓٗ/ٙالفتاوى } "عليو
وشلن شرحها )اإلمام بن باز، العبلمة زلمد أمان اجلامي، العبلمة زيد ادلدخلي، العبلمة أمحد بن ػلٍن النجمي، العبلمة صاحل  3

 .(...ادلدخلي، العبلمة زلمد بن ىادي ادلدخلي ، العبلمة ربيع بن ىاديالفوزان

mailto:abo.rabee3.alsalafiy@gmail.com
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 مقدمة 

 -حفظه اهلل-الد محمد به محمد صغير عكورالو

 احلمد  وحده والصبلة والسبلم على من ال نيب بعده وبعد:
فقد أرسل رل زلبنا يف ا أبو ربيع عبد احلق تعليقاٍت لو لطيفة على رسالة 

 -رمحو ا–القواعد األربع دلؤلفها شيخ اإلسبلم زلمد بن عبد الوىاب 
فوجدهتا مفيدة يف باُّا ونافعة يف موضوعها، نسأل ا أن ينفع ُّا من 

طبلب العلم، قام بإعدادىا وجعلها يف موازين حسناتو، وأن ينفع ُّا أيضا 
وفق ا اجلميع دلا ػلب ويرضى، وصلى ا على نبينا زلمد وعلى آلو 

 .وصحبو وسلم تسليما كثًنا
 محمد بن محمد صغير عكوركتبو الفقًن إذل رمحة ربو: 

 ىـ27/11/1439
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وعمل موفق...وقد استفدت منو(. وقال الشيخ كذلك: )جهد طيب)*( 

 

 مقدمة

 -حفظه اهلل-الشيخ الفاضل أبي عبد األعلى خالد به محمد به عثمان 

 بسم ا الرمحن الرحيم
 مقدمة" مذكرة على القواعد األربع "

 ؛ وأصحابواحلمد  والصبلة والسبلم على رسول ا وعلى آلو 
 أما بعد، فقد اطلعت على ادلذكرة اليت قام ُّا األخ أبو ربيع عبد احلق

على منت "القواعد األربع" لئلمام اَّدد زلمد بن عبد  -من جنوب اجلزائر–
رمحو ا تعاذل، فوجدهتا نافعة قد مجع فيها ُدررًا -الوىاب التميمي النجدي

تنسيًقا طيًبا يصلح للمبتدئٌن يف طلب العلم، مستفادة من كبلم العلماء، ونسقها 
 بل وللناشئة.

 وىناك تنبيهات يسًنة نبهتو عليها يف بعض ادلواضع قد أصلحها جزاه ا خًنًا.
 كي يعمَّ النفع ُّا، وبا التوفيق.  ؛وعليو فإين أحثو على نشرىا

 .)*(وصلى ا على زلمد وعلى آلو وسلم
 وكتب

 ن محمد بن عثمان المصريأبو عبد األعلى خالد ب
 مصر -القاىرة

 ى  1439من شهر رمضان  29عصر اخلميس 
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 متن القواعد األربع

 للعالمة / محمد بن عبد الوىَّاب ـ رحمو اهلل ـ
 ِبْسِم اِ الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ 

نْ َيا َواآلِخرَةِ  َأْسَألُ    .اَ اْلَكرمَِي َربَّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم َأْن يَ تَ َوالَك يف الد 

 َذا أَذنَب اْستَ ْغَفَر.َوَأْن غَلَْعَلَك ُمَبارًَكا أَيْ َنَما ُكْنَت، َوَأْن غَلَْعَلَك شلَّْن ِإَذا أُْعِطَي َشَكَر، َوِإَذا ابْ تُِلَي َصبَ َر، َوإِ 
َواُن السََّعاَدةِ  فَِإنَّ َىُؤالءِ     .الثَّبلُث ُعن ْ

يَن، َكَما قَاَل تَ َعاذَل:اْعَلْم أَْرَشَدَك اُ ِلطَاَعِتِو: َأنَّ احْلَِنيِفيََّة ِملَُّة ِإبْ رَاِىيَم: َأْن تَ ْعُبَد اَ، َوْحَدُه سُلِْلًصا َلوُ    الدٍّ
 [. فَِإَذا َعَرْفَت َأنَّ اَ َخَلَقَك لِِعَباَدتِِو؛ فَاْعَلْم َأنَّ 80﴿ َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواإِلنَس ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوِن ﴾ ]الذاريات: 

 لطََّهاَرِة، فَِإَذا َدَخَل الشٍّْرُك اْلِعَباَدَة ال ُتَسمَّى ِعَباَدًة ِإال َمَع الت َّْوِحيِد، َكَما َأنَّ الصَّبلَة ال ُتَسمَّى َصبلًة ِإال َمَع ا
 َدِة أَْفَسَدَىا، َوَأْحَبَط يف اْلِعَباَدِة َفَسَدْت، َكاحلََْدِث ِإَذا َدَخَل يف الطََّهاَرِة، فَِإَذا َعَرْفَت َأنَّ الشٍّْرَك ِإَذا َخاَلَط اْلِعَبا

 َعَرْفَت َأنَّ أََىمَّ َما َعَلْيَك َمْعرَِفُة َذِلَك َلَعلَّ اَ َأْن ؼُلَلٍَّصَك ِمْن  اْلَعَمَل، َوَصاَر َصاِحُبُو، ِمَن اخْلَاِلِديَن يف النَّاِر.
 َويَ ْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك  َىِذِه الشََّبَكِة، َوِىَي الشٍّْرُك بِاِ الَِّذي قَاَل ا تَ َعاذَل ِفيِو: ﴿ ِإنَّ الّلَو الَ يَ ْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبوِ 

  .[. َوَذِلَك ّنَْعرَِفِة أَْرَبِع قَ َواِعَد ذََكَرَىا اُ تَ َعاذَل يف ِكَتابِوِ 000اُء ﴾ ]النساء: ِلَمن َيشَ 

 :اْلَقاِعَدُة اأُلوَلى

 ُىُو اخْلَاِلُق، -َعاذَل ت َ –ُمِقر وَن بَِأنَّ اَ -َصلَّى اُ َعَلْيِو َوَسلََّم -َأْن تَ ْعَلَم َأنَّ اْلُكفَّاَر الَِّذيَن قَاتَ َلُهْم َرُسوُل اِ 
لِيُل قَ ْولُُو تَ َعاذَل: ﴿ ُقْل َمن يَ ْرزُُقُكم مٍَّن ا  لسََّماِء َواأَلْرِض اْلُمَدب ٍُّر، َوَأنَّ َذِلَك دلَْ يُْدِخَلُهْم يف اإِلْسبلِم؛ َوالدَّ

 رُِج اْلَميََّت ِمَن احلَْيٍّ َوَمن يَُدب ٍُّر اأَلْمَر أَمَّن ؽَلِْلُك السَّْمَع واألَْبَصاَر َوَمن ؼُلْرُِج احلَْيَّ ِمَن اْلَميٍِّت َوؼلُْ 
 . ]20َفَسيَ ُقوُلوَن الّلُو فَ ُقْل أََفبلَ تَ ت َُّقوَن ﴾ ]يونس: 

 :اْلَقاِعَدُة الثَّانَِيةُ 

 َفَدلِيُل اْلُقْربَِة؛ قَ ْولُُو تَ َعاذَل: ﴿ َوالَِّذيَن أُن َُّهْم يَ ُقوُلوَن: َما َدَعْونَاُىْم َوتَ َوجَّْهَنا إِلَْيِهْم ِإال ِلطََلِب اْلُقْربَِة َوالشََّفاَعِة، 
ن َ   ُهْم يف َما ُىْم ِفيِو ؼَلَْتِلُفوَن ِإنَّ أنََُّذوا ِمن ُدونِِو َأْولَِياء َما نَ ْعُبُدُىْم ِإالَّ لِيُ َقرٍّبُونَا ِإذَل اللَِّو زُْلَفى ِإنَّ اللََّو ػَلُْكُم بَ ي ْ

 [. َوَدلِيُل الشََّفاَعِة، قَ ْولُُو تَ َعاذَل: ﴿ َويَ ْعُبُدوَن ِمن ُدوِن الّلِو 2َكاِذٌب َكفَّاٌر ﴾ ]الزمر:   اللََّو الَ يَ ْهِدي َمْن ُىوَ  
 .]05يونس:[َما الَ َيُضر ُىْم َوالَ يَنَفُعُهْم َويَ ُقوُلوَن َى ُؤالء ُشَفَعاُؤنَا ِعنَد الّلِو ﴾ 

  .ٌة، َوَشَفاَعٌة ُمْثَبَتةٌ َوالشََّفاَعُة َشَفاَعَتاِن: َشَفاَعٌة َمْنِفيَّ 

 ﴿ يَا أَي  َها  :ْولُُو تَ َعاذَل فَالشََّفاَعُة اْلَمْنِفيَُّة: َما َكاَنْت ُتْطَلُب ِمْن َغًْنِ اِ ِفيَما ال يَ ْقِدُر َعَلْيِو ِإال اُ؛ َوالدَّلِيُل ق َ 
 يتَ يَ ْوٌم الَّ بَ ْيٌع ِفيِو َوالَ ُخلٌَّة َوالَ َشَفاَعٌة َواْلَكاِفُروَن ُىُم الَِّذيَن آَمُنواْ أَنِفُقواْ شلَّا َرَزق َْناُكم مٍّن قَ ْبِل َأن يَأْ 

 .]282الظَّاِلُموَن﴾ ]البقرة:
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 ْن َرِضَي اُ قَ ْوَلُو َوالشََّفاَعُة اْلُمْثَبَتُة: ِىَي الَّيِت ُتْطَلُب ِمَن اِ، َوالشَّاِفُع ُمَكرٌَّم بِالشََّفاَعِة، َواْلَمْشُفوُع َلُو مَ 
 .]288البقرة: َوَعَمَلُو بَ ْعَد اإِلْذِن؛ َكَما قَاَل تَ َعاذَل: ﴿َمن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ بِِإْذنِِو﴾ ]

 :اْلَقاِعَدُة الثَّالِثَةُ 

ُهْم -َصلَّى اُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ -َأنَّ النَّيبَّ  ُهْم َمْن يَ ْعُبُد اْلَمبلِئَكَة، َوِمن ْ  َظَهَر َعَلى أُنَاٍس ُمتَ َفرٍِّقٌَن يف ِعَباَداهِتِْم، ِمن ْ
ُهْم مَ  ُهْم َمْن يَ ْعُبُد الشَّْمَس َواْلَقَمَر، َمْن يَ ْعُبُد األَْنِبَياَء َوالصَّاحِلٌَِن ، َوِمن ْ  ْن يَ ْعُبُد اأَلْشَجاَر َواأَلْحَجاَر، َوِمن ْ

لِيُل قَ ْولُُو تَ َعاذَل: ﴿ َوقَاتُِلوُىْم َحَّتَّ الَ  -َصلَّى اُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ -َوقَاتَ َلُهْم َرُسوُل اِ  نَ ُهْم؛ َوالدَّ  ودلَْ يُ َفرٍّْق بَ ي ْ
َنٌة  يُن ُكل ُو لِّلو ﴾ ]األنفال: َتُكوَن ِفت ْ  [. َوَدلِيُل الشَّْمِس َواْلَقَمِر؛ قَ ْولُُو تَ َعاذَل: ﴿ َوِمْن آيَاتِِو 23َوَيُكوَن الدٍّ

 نُتْم نَّ ِإن كُ اللَّْيُل َوالن ََّهاُر َوالشَّْمُس َواْلَقَمُر الَ َتْسُجُدوا لِلشَّْمِس َوالَ لِْلَقَمِر َواْسُجُدوا لِلَِّو الَِّذي َخَلَقهُ 
 َوَدلِيُل اْلَمبلِئَكِة؛ قَ ْولُُو تَ َعاذَل:﴿ َوالَ يَْأُمرَُكْم َأن تَ تَِّخُذواْ اْلَمبلَِئَكَة َوالنٍِّبي ٌٍّْنَ  ] :23ِإيَّاُه تَ ْعُبُدوَن ﴾ ]فصلت

 ُو يَا ِعيَسى اْبَن َمْرميََ [. َوَدلِيُل األَنِْبَياِء؛ قَ ْولُُو تَ َعاذَل: ﴿ َوِإْذ قَاَل اللّ 51آل عمران: [أَْربَاباً... ﴾ اآلية 
ُذوين َوأُمٍَّي إِلَ َهٌْنِ ِمن ُدوِن الّلِو قَاَل ُسْبَحاَنَك َما َيُكوُن رل َأْن أَُقوَل مَ   ا لَْيَس رل َءأَنَت قُلَت لِلنَّاِس أنَِّ

ُم اْلغُُيوِب﴾ اآلية ُِنَقٍّ ِإْن ُكْنُت قُ ْلُتُو فَ َقْد َعِلْمَتُو تَ ْعَلُم َما يف نَ ْفِسي َواَل أَْعَلُم مَ    ا يف نَ ْفِسَك ِإنََّك أَْنَت َعبلَّ
 .]000]ادلائدة: 

ُم اْلَوِسيَلَة أَي  هُ   ْم أَق َْرُب َويَ ْرُجونَ َوَدلِيُل الصَّاحِلٌَِن؛ قَ ْولُُو تَ َعاذَل: ﴿ أُولَ ِئَك الَِّذيَن َيْدُعوَن يَ ْبتَ ُغوَن ِإذَل َرٍُِّّ
 َوَدلِيُل اأَلْشَجاِر َواأَلْحَجاِر؛ قَ ْولُُو تَ َعاذَل: ﴿ أَفَ رَأَيْ ُتُم . ]83َعَذابَُو... ﴾ اآلية ]اإلسراء:  َرمْحََتُو َوؼَلَاُفونَ  

 ] 03،21البلََّت َواْلُعزَّى * َوَمَناَة الثَّالِثََة اأُلْخَرى﴾ ]النجم: 

 ِإذَل ُحنَ ٌْنٍ -َصلَّى اُ َعَلْيِو َوَسلََّم -ا َمَع النَّيبٍّ َخَرْجنَ  :قَالَ  -َرِضَي اُ َعْنوُ -َوَحِدُيث َأِب َواِقد اللَّْيِثيٍّ 

 َقاَل ذَلَا َذاُت أَنْ َواٍط، َوضَلُْن ُحَدثَاُء َعْهٍد ِبُكْفٍر، َولِِلُمْشرِِكٌَن ِسْدَرٌة، يَ ْعُكُفوَن ِعْنَدَىا َويُ نَ وٍّطُوَن َُِّا َأْسِلَحتَ ُهْم، ي ُ 
  .: يَا َرُسوَل اِ اْجَعْل لََنا َذاَت أَنْ َواٍط َكَما ذَلُْم َذاُت أَنْ َواٍط. احَلِديثَ َفَمَرْرنَا ِبِسْدَرٍة فَ ُقْلَنا

 :اْلَقاِعَدُة الرَّابَِعةُ 

 ِة، يف الشٍّدَّ َأنَّ ُمْشرِِكي َزَمانَِنا أَْغَلُظ ِشرًْكا ِمَن اأَلوَِّلٌَن، أَلنَّ اأَلوَِّلٌَن ُيْشرُِكوَن يف الرََّخاِء، َوؼُلِْلُصوَن 
لِيُل قَ ْولُُو تَ َعاذَل: ﴿ فَِإَذا رَِكُبوا يف   اْلُفْلِك َدَعُواَوُمْشرُِكو َزَمانَ َنا ِشرُْكُهْم َدائٌِم يف الرََّخاِء َوالشٍّدَّة؛ َوالدَّ

يَن فَ َلمَّا صَلَّاُىْم ِإذَل اْلبَ رٍّ ِإَذا ُىْم ُيْشرُِكوَن ﴾ ]العنكبوت:    .]08اللََّو سُلِْلِصٌَن َلُو الدٍّ

 .َواهللُ َأْعَلُم. َوَصلَّى اهللُ َعَلى ُمَحمٍَّد َوعلى آلو َوَصْحِبِو َوَسلَّمَ                        
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  :كتابو بالبسملة وىذا لعدة أمورابتدأ ادلؤلف
.اقتداء بكتاب ا عز وجل ألنو مبدوء بالبسملة -1  
(4) يف مكاتباتو ومراسبلتو للملوك اقتداء بالنيب -2

.(5)اقتداء باألنبياء من قبلو مثل سليمان عليو السبلم -3  
 (6).اقتداء باألئمة والعلماء من قبلو -4
.الباء لبلستعانة:{بسم }  

 مشتقٌ  :مـاس            
                       

 فعل، مؤخر، مناسب للمقام، تقديره: "بسم ا أكتب"  ذوفواَّرور متعلٍّق ّنح )بسم( اجلار

 أو "بسم ا أصنف".
 ؛ ألنَّ األصل يف العمل األفعال.قدرناه فعالً و -
 وقدرناه مؤخًَّرا لفائدتين:-

 التربك بالبداءة باسم ا سبحانو وتعاذل. األولى:
 إفادة احلصر؛ ألن تقدمي ادلتعلق يفيد احلصر. الثانية:

 ؛ ألنو أدّل على ادلراد، فلو قلنا مثبًل عندما نريد أن نقرأ كتابًا: بسم اوقدرناه مناسًبا-

 بتدئ بو.ادري ّناذا نبتدئ، لكن "بسم ا أقرأ" يكون أدل على ادلراد الذي ما يُ  نبتدئ، 

 

 
 

                                                           

 (.1773)»مسلم«، و(7) »البخاري«وىو يف  -رضي ا عنو–، يف حديث أِب سفيان ( كما يف رسالتو ذلرقل عظيم الروم4) 
 النمل. ﴾(30)ِإنَُّو ِمْن ُسَلْيَماَن َوِإنَُّو ِبْسِم اللَِّو الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ  (29)قال ا تعاذل: ﴿ قَاَلْت يَا أَي  َها اْلَمؤَلُ ِإينٍّ أُْلِقَي ِإرَلَّ ِكَتاٌب َكرمٌِي  5
 .«وكذا معظم كتب الرسائل، وقد استقر عمل األئمة ادلصنفٌن على افتتاح كتب العلم بالتسمية«قال ابن حجر رمحو ا: 6
 (.1/9) »فتح الباري« 

.وىو العلو واالرتفاع  موالس  من   

 .وىي العبلمة مةالس  أو من 
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............................................................ 

 
 
 .وىو أعرف ادلعارف ودل يتسم بو غًنه -عز وجل-علم على الباري  :(7){اهلل}

اهلل ذو األلوىية والعبودية على خلقو } :وىو ّنعىن ادلألوه أي ادلعبود كما قال ابن عباس 
 (8){.أجمعين

ألن فعبلن يف اللغة العربية تدل على  ذو الرمحة الواسعةأي  (فعبلن)على وزن  :(9){الرحمن}  
امتؤل غضبا. إذاغضبان: السعة واالمتبلء كما يقال رجل   

.برىم وفاجرىم مؤمنهم وكافرىم جلميع العباد وىي رمحة عامة   
 و)فعيل( تدل على الفعل أي ادلوصل رمحتو ذو الرمحة الواصلة أي (فعيل)على وزن :{الرحيم}
  ﴿ :-تعاذل- قال ا وىي رمحة خاصة بادلؤمنٌن فقط، لعباده       ﴾. 

 فيجتمع من قولك: )الرمحن الرحيم(: "أن رمحة ا واسعة وأهنا واصلة إذل اخللق".
 وكذلك: الرمحن دال على الصفة القائمة بالذات، والرحيم دال على تعلق الصفة بادلرحوم.

 و"الرمحن الرحيم" امسان  يتضمنان صفة الرمحة. 
 دال "والرحيم"بو سبحانو. دال على الصفة القائمة  الرحمن"" ) : قال ابن القيم

 ﴿:-تعاذل-على تعلقها بادلرحوم. وإذا أردت فهم ىذا فتأمل قولو         ﴾.  
   10.("ُّم }ِإنَُّو ُِِّْم َرُؤوٌف َرِحيٌم{  ودل غلئ قط رمحنٌ 

                                                           
 ، وقيل أنو اسم ا األعظم الذي إذا دعي بو أجاب وإذا سئل بو أعطى.إال معبدا بو ضلو: "عبد ا" وال غلوز التسمي بو 7
 .(1/54) »تفسًنه«أخرجو الطربي يف 8
 وال غلوز التسمي بو إال معبدا بو ضلو: "عبد الرمحن".الرمحن من األمساء اخلاصة با  9

 (1/87)بدائع الفوائد 10
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ٍَ َزٖب اِهَعِسِش  ٍَِأِسَأُي اهلَل اِهَلِسٙ . اِهَعٔعٚ  

  الذي ىو أعظم ادلخلوقات. العرش إليو ةِ يَّ وبِ بُ رُ بسم ا الكرمي وبِ  فيو توسل من ادلؤلف
ب  :(11)التوسل ادلشروع ويكون، من التوسل  :{ أسأل }

  .﴾فَاْدُعوُه َُِّا اأْلَْسَماُء اْلُحْسَنى  َولِلَِّو  ﴿ :قال تعاذلبأمساء ا احلسىن وصفاتو العلى -1    
﴿:وقال تعاذل              ﴾. 

 (12)عليهم الصخرة. أُطِبَقتْ  ويكون بالعمل الصاحل مثل حديث الثبلثة الذين-2    
 .(14)(بحاضرا، قادرا، ويعتقد أنو سب، بشرط :)أن يكون: حيا (13)الرجل الصاحلويكون بدعاء -3    
 .(15)التوسل إذل ا تعاذل بإظهار الضعف واحلاجة إليو-4    
 .(16)التوسل إذل ا باالعرتاف بالذنب واإلقرار بالنعمة-5    

 
 

                                                           

 .-رمحو ا-للعبلمة األلباين  »التوسل أنواعو وأحكامو«نظر كتاب اودلزيد من الفائدة  (11) 
  » (2743)ومسلم  (2272)رواه البخاري « 12
قَاَل َسْوَف َأْستَ ْغِفُر َلُكْم َرِبٍَّ ِإنَُّو ُىَو اْلَغُفوُر  (97)ومنو قول إخوة يوسف }قَاُلواْ يَا أَبَانَا اْستَ ْغِفْر لََنا ُذنُوبَ َنا ِإنَّا ُكنَّا َخاِطِئٌَن  13

 بعد  ومنو قول الرسول  ،وأحاديث االستسقاء حيث طلب الصحابة من الرسول أن يستسقي ذلم ،يوسف (98-97)الرَِّحيُم{ 
. ومنو قول عكاشة بن زلصن يف حديث السبعٌن ألفا الذين »رواه مسلم« »من لقيو منكم فليستغفر لكم«أن ذكر أويس القرين 

 . متفق عليو »اللهم اجعلو منهم«يدخلون اجلنة بغًن حساب وال عذاب: ادع ا رل يا رسول ا أن غلعلين منهم فقال: 
 لعاجز: ابالقادرج : الغائب، "واذلاتف يأخذ حكم احلاضر"، وؼَلرُ بالحاضرادليت، وؼَلرُج  :بالحيج خرُ فيَ  14
القصص  (244)ِمْن َخًْنٍ َفِقًٌن{ ومنو قول موسى فيما أخرب ا عنو }َفَسَقى ذَلَُما مُثَّ تَ َوذلَّ ِإذَل الظٍّلٍّ فَ َقاَل َربٍّ ِإينٍّ ِلَما أَنَزْلَت ِإرَلَّ  15

 ،مرمي (4)}قَاَل َربٍّ ِإينٍّ َوَىَن اْلَعْظُم ِمينٍّ َواْشتَ َعَل الرَّْأُس َشْيًبا ودلَْ َأُكن ِبُدَعاِئَك َربٍّ َشِقيًّا{ :وقول زكريا

ومنو قول يونس  ،األعراف (233){ }قَااَل َرب ََّنا ظََلْمَنا أَنُفَسَنا َوِإن دلَّْ تَ ْغِفْر َلَنا َوتَ ْرمَحَْنا لََنُكوَننَّ ِمَن اخْلَاِسرِينَ :ومنو قول آدم وزوجو 16
نَت ُسْبَحاَنَك ِإينٍّ ُكنُت ِمَن }َوَذا الن وِن ِإذ ذََّىَب ُمَغاِضًبا َفَظنَّ َأن لَّن ن َّْقِدَر َعَلْيِو فَ َناَدى يف الظ ُلَماِت َأن الَّ ِإَلَو ِإالَّ أَ :ذي النون

 سيد االستغفار أن تقول اللهم أنت « أنو قال: ا عنو عن النيب ومنو حديث شداد بن أوس رضي  ،األنبياء (87)الظَّاِلِمٌَن{ 
رِب ال إلو إال أنت خلقتين وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي 

 فمات من يومو قبل أن ؽلسي وأبوء لك بذنيب فاغفر رل فإنو ال يغفر الذنوب إال أنت قال ومن قاذلا من النهار موقنا ُّا 
 . رواه البخاري »فهو من أىل اجلنة ومن قاذلا من الليل وىو موقن ُّا فمات قبل أن يصبح فهو من أىل اجلنة

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi804rFhqPRAhWKWBoKHdBvA7gQFggpMAI&url=http%3A%2F%2Fquran.ksu.edu.sa%2Ftafseer%2Ftabary%2Fsura7-aya180.html&usg=AFQjCNGhV6ZpebgmnQoe3kkOgcj3G6rzzA&bvm=bv.142059868,d.d2s
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 }العرش{ لغة: سرير ادللك17.  
 وىو الذي خصو ، ادلخلوقاتفهو: سرير ذو قوائم ٓنملو ادلبلئكة، وىو أعظم  عرش الرحمنوأما 
 باالستواء عليو. -جل وعبل-الرب

 

َٗاآلٔخَسٝٔ َٚا  ُِ َ٘الَن ٔفٛ اهٗد ََٙت  ِْ َأ

                                                                   

                                          مٌن:تورل ا لعباده على قس: { ن يتوالكأ } 

  ،ا يكون للعباد مجيعهم مؤمنهم وكافرىمذىو القيام بادلصاحل وتدبًن األمور وى: التولي العام-1
 ﴿قال تعاذل:  طائعهم وعاصيهم.                     

     ﴾ /28الشورى . 
 2-التولي الخاص: ىو الذي يكون بالتوفيق والنصرة والتأييد والسداد، وىو خاص بادلؤمنٌن فقط.

 في الدنيا: بالنصرة والتأييد والسداد واذلداية.
 واآلخرة: بدخول اجلنة.

﴿ اسم من أمساء ا احلسىن قال ا تعاذل: والولي:*                  

          ﴾ /9الشورى  
﴿، كما قال تعاذل: "ىو من كان مؤمنا تقيا": الصالح *تعريف الولي          

          ﴾(62-63 ) يونس. 

.18{ كل من كان مؤمنا تقيا كان هلل وليا  }: قال شيخ اإلسبلم ابن تيمية     
 

                                                           
 والعرش يف كبلم العرب: سرير ادللك، يدلك على ذلك سرير ملكة سبأ، مساه ا جل وعز عرشاً فقال:«قال األزىري:  17

 . (1/312) »هتذيب اللغة«،» (82}ِإينٍّ َوَجدت  اْمَرأًَة َٕنِْلُكُهْم َوأُوتَِيْت ِمن ُكلٍّ َشْيٍء َوذَلَا َعْرٌش َعِظيٌم{ )النمل 
 . (8/883)»رلموع الفتاوى« 18

عام. تولٍّ   

خاص. تولٍّ   



 

   

    14 

ِْ َِِت، ََٗأ ٌَا ُك َِ ِٙ ًَُباَزّكا َأ  َِٙذَعَوَم 

ِْ َٛ َشَلَس ََٗأ ِّ ِإَذا ُأِعٔط ٌٖ ًٔ َِٙذَعَوَم 

 
 (19).{الخير ودوامو : كثرةكةَ رَ البَـ حقيقة اللفظة : أن } :بن القيم اقال 

 (20) وانتفعتَ  أينما حللت نفعتَ  .غلعلك كثًن النفع لآلخرين ي: أ}أينما كنت{

  
  ،باالعرتاف ُّا باطنا من أن ىذه النعمة من ا وحده :بالقلبيكون الشكر *

 ﴿:قال تعاذل          ﴾. 

﴿:-تعاذل-كما قال ظاىراً بالتحدث ُّا سان: لويكون الشكر بال*          ﴾.(21)   

 اْعَمُلوا﴿:-تعاذل-قال ا يف أوجو اخلًن النعمةبتصريف ىذه ويكون الشكر بالجوارح: *
 (22).﴾آَل َداُووَد ُشْكرًا 

 وإضافتها إذل  اإلقرار بالنعمة- :الشكر للنعم مبين على ثبلثة أركان«:قال ابن القيم 
 471: (مفتاح دار السعادة) » .والعمل فيها ّنا ػلب- وصرفها يف مرضاتو- ادلنِعم ُّا

 الُمَحجَّبا والضَّميرَ  وِلَساني َيِدي ● َثالثةً  مّني النـَّْعماءُ  أفاَدْتُكمُ : قال الشاعر
 ويكون احلمد يف مقابل  ويكون بالقلب واللسان واجلوارح، ،ويكون الشكر يف مقابل النعمة

  (23).سان فقطلويكون بال غًنىا النعمة و
                                                           

 (.2/411) »بدائع الفوائد« 19
  مباركا يف عملك ويف كل شيء ويف نفع الناس ويف اجلاه والشفاعة وغًنىا. 20

 وليست رلرد قول اإلنسان :  وشكر نعمة ا تعاذل ىي القيام بطاعتو« :قال ابن عثيمٌن }َكَذِلَك صَلْزِي َمْن َشَكرَ { 21
 (٨ٕ٘.)سورة القمر ص «أشكر ا

 .منو  لَ ضَ والتصدق ّنا فَ  ،ادلال مثبل: شكرىا بأن ٔنرج حقها من الزكاة حسبها فنعمةوكل نعمة على  22
 أعم من جهة أنواعو وأسبابو ، وأخص من جهة الشكر: أن  والفرق بينهما «( : 2/246) »مدارج السالكٌن«يفقال ابن القيم رمحو ا  23

 .»أعم من جهة ادلتعلقات ، وأخص من جهة األسباب الحمدمتعلقاتو، و 

 اهصلس: يكون يف مقابل النعمة ويكون
.بالقلب  
.باللسان  
.بالجوارح  
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َٛ َصَبَس َِٗإَذا اِبُتٔو

.لغة: احلبسُ الصبر:   
                                 

 (24)مباشرة( غًنو  –)مباشرة . دار ا ادلؤدلةالصرب على أق                             

 
 (25)أحوال الناس عند االبتالء

 

    متسخط                           صابر                     راض )26(             شاكر      
وىو أعلى المراتب     حكمو مستحب           (27)بحكمو واج                   حكمو محرم   

   باللسان: كالشكوى.... 

   و باجلوارح:  كلطم اخلدود وشق اجليوب28 .

 

                                                           
 يسلط ا كأن  :وغير المباشرةوىي اليت تكون من ا مباشرة كأن يبتليك ا ّنرض أو ّنوت قريب لك،  المباشرة: 24

 سيء إذل غًن ذلك.... مثل جارٍ ، يؤذونكاجلن  وأ نسعليك شياطٌن اإل
 .(5/495)، وانظر الشرح ادلمتع للشيخ أيضاً (122-1/121)البن عثيمٌنشرح رياض الصاحلٌن  انظر 25

 إن عظم اجلزاء مع عظم الببلء وإن ا إذا أحب قوما ابتبلىم فمن رضي «أنو قال:  -رضي ا عنو-أنس بن مالك عن 26
 (2110 )حديث رقم: »صحيح اجلامع«حسنو األلباين يف « فلو الرضا ومن سخط فلو السخط

 (136) »الفرقان« .»والصرب واجب باتفاق العلماء «:-رمحو ا تعاذل-قال شيخ اإلسبلم ابن تيمية 27
 والصرب واجب بإمجاع األمة، وىو نصف اإلؽلان،  « :-رمحو ا تعاذل-قال اإلمام أمحد  :-رمحو ا تعاذل-وقال ابن القيم

 (2/152) »مدارج السالكٌن«. »فإن اإلؽلان نصفان: نصف صرب، ونصف شكر
 : )ومن يقنط -تعاذل-من رمحة ا وصل إذل الكفر، قال وقنوطٌ  با، أو اعرتاض على القدر ويأسٌ  بو سوء ظنٍ ولو صاحَ  28

 من رمحة ربو إال القوم الضالون(، وقال: )إنو ال ييأس من روح ا إال القوم الكافرون(.

 الصبر ثالثة أقسام:

 الصرب على طاعة ا.
 الصرب عن معصية ا.
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َِٗإَذا أَذَُب اِسَتِػَفَس

 طلب ادلغفرة، وسرت الذنب والتجاوز عنو. :(29)االستغفار
 التوبة: التوبة لغة: من تاب يتوب إذا رجع.

.-عز وجل-نابة إذل االرجوع واإل :اوشرعً             
.30الرجوع من معصية ا تعاذل إذل طاعتوا: : التوبة شرعً قال ابن عثيمٌن   

 

-عز وجل-خالصة هللأن تكون                                  

  على ما مضى من الذنوب.   الندم                                  
 شروط التوبة:                   اإلقالع عن الذنب يف احلال)31(

على عدم الرجوع إليو يف ادلستقبل. العزم                                    

إذل أىلها مثل السرقة..رد الحقوق والمظالم                                     

.قبل الغرغرة أن تكون                                    

     .قبل طلوع الشمس من ادلغرب(ك)زمن التوبة أن تكون يف                                   

                                                           
 :تسأل ا شيئٌن أنت عندما تقول: أستغفر ا« : -رمحو ا-قال اإلمام الفقيو زلمد بن صاحل العثيمٌن 29

 ويدل ذلذا ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر .: التجاوز عنو، ُنيث ال يعاقبك ا عليووالثاني.: سرت الذنباألول
إن ا يدين ادلؤمن، فيضع عليو كنفو ويسرته، فيقول: أتعرف ذنب كذا، »يقول:  رضي ا عنهما قال: مسعت رسول ا 

أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب، حَّت إذا قرره بذنوبو، ورأى يف نفسو أنو ىلك، قال: سرتهتا عليك يف الدنيا، وأنا أغفرىا 
 (.87/ 16) »رلموع فتاوى ورسائل العثيمٌن«« . لك اليوم

 .بة( من رياض الصاحلٌنشرح )باب التو  30
 (.٨ٔٗ) »األذكار« »  استغفاٌر ِببل إقبلع ، توبُة الكّذابٌن :«-رمحو ا-قال الفضيل  31

 

 وربو بين العبد
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ُْ اهٖسَعاَدٝٔ َ٘ا ِِ َُٓؤالٔء اهٖجالُخ ُع  ْٖ  .َفِإ

 .ح ويبٌن عن مضمون الشيءفصِ ىو ما يُ  العنوان {:عنوان}

 (33)ىي الشعور بالرضا واألمن. :{ (32)السعادة }

 

 

 

 

 ، والشقاوة عكس ذلك.ن سعادة العبد، إخالصو للمعبود، وسعيو في نفع الخلقيو اومن عن
 فعنوان سعادة العبد إخبلصو للمعبود، وسعيو «: قال الشيخ عبد الرحمن السعدي

 (34).»نفع اخللق، كما أنَّ عنوان شقاوة العبد عدم ىذين األمرين منو، فبل إخبلص وال إحسان يف
 إن ا سبحانو وتعاذل جعل للسعادة والشقاوة عنوانًا يعرفان بو، « :ابن القيم اإلمام  وقال

الطيب ال يليق بو إال طيب، وال يأيت إال طيًبا، وال يصدر منو إال طيًبا، وال يبلبس إال طيًبا،  فالسعيد
 اخلبيث ال يليق بو إال اخلبيث، وال يأيت إال خبيثًا، وال يصدر منو إال اخلبيث، فاخلبيث يتفجر والشقي

  (35) »قلبو اخلبث على لسانو وجوارحو، والطيب يتفجر من قلبو الطيب على لسانو وجوارحو من
من عبلمة السعادة أنَّك ٓنرص على احلق، وتبحث عنو، ): -حفظو اهلل-ربيع المدخلي الشيخقال 

 (36)(وتفرح إذا نبٍّهَت على خطئك.
                                                           

 .(٩ٖٔ/ ٕٓ) »الفتاوى«.«اإلؽلان با ورسولو ىو مجاع السعادة وأصلها «:قال شيخ اإلسبلم ابن تيمية رمحو ا 32
 -حفظو ا-رسبلنزلمد سعيد للشيخ  »شرح القواعد األربع« 33
34

 .(10/ 1) »تفسًن السعدي« 
 (. .1/67البن القيم ) »زاد ادلعاد« 35
 (262ص) »مرحبا يا طالب العلم« 36

 .. تيسًن الطاعة عليو 1 

 ..وموافقة السنة يف أفعالو 2

 .. وصحبتو ألىل الصبلح 3

 .. وحسن أخبلقو مع إخوانو 4

 .. معروفو للخلقوبذل  5

 .. واىتمامو للمسلمٌن 6

 ..ومراعاتو ألوقاتو 7

ٕٕ٘ٔ/ ٕ االعتصام ]]  الشاطيب يف [[ 
  د:من عالمات السعادة على العب
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 ٍَ ٚٔٓ ُٞ ِإِبَسا ًٔوَّ  َٞ ٖٚ ْٖ اِهَحِٔٚٔف ٕٔ: َأ ٍِ َأِزَشَدَن اهلُل ٔهَطاَعٔت اِعَو

 . العلم اذا أطلق يف نصوص الشرع فادلراد بو العلم الشرعي: فائدة 

 : إدراك الشيء على ما ىو عليو العلملقى بعدىا. وكلمة يؤتى ُّا للتنبيو دلا يُ :{اعلم}
 إدراكا جازما.

                        

  
                      

  ﴿ :-تعاذل-قال ا ؛يَّ الرشد وىو ضد الغَ من : {أرشدك اهلل}        ﴾  

  .(37): االستقامة على طريق احلقالرشدو 
 (2/168) »إغاثة اللهفان« .»الرشد ىو العلم ّنا ينفع، والعمل بو«: قال ابن القيم

 ."اظور موافقة أمر ا بفعل ادلأمور وترك" الطاعة:: {لطاعتو}
(38)"اوتركً  موافقة أمر الشرع فعبلً "أو                       

 

من احلنف وىو ادليل. :: احلنيفية: لغةً { أن الحنيفية ملة إبراىيم }  
 والحنيفية: ىي ادللة ادلائلة عن الشرك ادلبنية على اإلخبلص  - عز وجل-.

ْين ، وىي اسم لكل ما شرعو ا -تعاذل- لعباده على ألسنة أنبيائو  والملة: ىي الدٍّ
. -عليهم الصبلة والسبلم-  

 (39) العزم من الرسل.ورل من أُ ىو و  -السبلم وعليهم عليو–ىو أبو األنبياء إبراىيم: 
 

                                                                                                                                                                                                                  
 

 .:العمل الذي يضر صاحبو والغي :العمل الذي ينفع صاحبو ، والرشد« :قال شيخ االسبلم ابن تيمية  37
 (ٓٓٔ/٩ٙ٘) »الفتاوى«  »وعمل الشر: غي فعمل اخلًن : رشد

 )واجب وزلرم ومستحب ومكروه ومباح(. شمل مجيع األحكام الشرعية منوالتعريف الثاين ي 38
   «وصلى ا عليهم أمجعٌن نوح وإبراىيم وموسى وعيسى ومحمد«   ىم، و ادلشهور أهنم مخسة   أولو العزمو  39

 )َوِإْذ َأَخْذنَا ِمَن النَِّبيٌٍَّن ِميثَاقَ ُهْم َوِمْنَك َوِمْن نُوٍح َوِإبْ رَاِىيَم َوُموَسى َوِعيَسى  :  وىم ادلذكورون يف قولو سبحانو وتعاذل
ُهْم ِميثَاقًا َغِليظًا( اْبِن َمْرمَيَ    [ 7:    األحزاب ] َوَأَخْذنَا ِمن ْ

ال ػلتاج إذل إعمال فكر وال استدالل، الذي  
كالعلم بأن النار حارة.    

فكر واستدالل،  إعمالالذي ػلتاج إذل   
.  كالعلم بوجوب النية يف الوضوء  

 أقسام العلم:
 علم ضروري:

 علم نظري:
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 ُٖ َِٗحَد ِْ َتِعُبَد اهلَل،  َأ

 *العبادة: لغة: الذل واخلضوع40.
:وخاص-والعبادة ذلا مفهومان، عام  

 ىي طاعة اهلل بامتثال  «: : يقول عنها شيخ اإلسبلم بن تيميةالعبادة بمفهومها العام
 41.»لاهلل بو على ألسنة الرسما أمر 

 اسم جامع لكل ما  «:ىي كما قال شيخ اإلسبلم ابن تيمية  :مفهومها الخاصبأما 
» يحبو اهلل ويرضاه من األقوال واألفعال الظاىرة والباطنة

42. 
 أركان العبادة: "غاية الذل" مع "احلب والتعظيم".

 . تفعل أوامره" احلب"فب 

 . ْنتنب نواىيو" التعظيم "وب

 ، بغاية الذل والخضوع، غاية الحبوالعبادة ْنمع أصلٌن :  «: قال ابن القيم 
 والعرب تقول: " طريق معبَّد " أي: مذلَّل، والتعبد: التذلل واخلضوع، فمن أحببَتو ودل 

 تكن خاضعاً لو: دل تكن عابداً لو، ومن خضعت لو ببل زلبة : دل تكن عابداً لو، حَّت 
43 تكون زلّباً خاضعاً 

«. 

 :يف نونيتو أيًضاقال و 
 مع ذل عابده علا قطبان ●وعبادة الرمحن غاية حبو 
 ما دار حَّت قامت القطبان ●وعليهما فلك العبادة دائر 

 

                                                           
 ( حرف العٌن468) »ادلعجم الوسيط« 40

 (7/36) »رلموع الفتاوى«انظر:  41
 (.11/138) »رلموع الفتاوى«ضمن  »العبودية« 42

 (1/63) »مدارج السالكٌن« 43
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 شسطا اهعبادٝ
 وضده الرشك.-عز وجل–اإلخالص هلل 

 وضدها ابلدعة.  --املتابعة لنرسول

:أقساَ اهعبادٝ  

 :عبادٝ ق٘هٚٞ

 

عبادٝ فعوٚٞ

 

   :عبادٝ اعتقادٙٞ
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 9اهعبادٝ اهضحٚحٞض٘ابط 

  :العبادة اليت شرعها ا سبحانو وتعاذل تنبين على أصول وأسس ثابتو تتلخص فيما يلي
 بل ال بد أن يكون ادلشرع ذلا ىو ا سبحانو  أنها توقيفية بمعنى أنو ال مجال للرأي فيها أٗاّل:

 :﴿وتعاذل أو رسول ا، كما قال تعاذل لنبيو                ﴾  
 [112]ىود:

 ، كما قال تعاذل:أن تكون العبادة خالصة هلل تعالى من شوائب الشركال بد  ثاُّٚا:
 ﴿                           ﴾   

 فإن خالط العبادة شيء من الشرك أبطلها [.110]الكهف:
  كما قال تعاذل:  القدوة في العبادة والمبين لها رسول اهللال بد أن يكون  ثاهجّا:

﴿            ﴾ :[21]األحزاب، 
 كالصبلة مثبًل،   تعديها وتجاوزىاالعبادة محدودة بمواقيت ومقادير ال يجوز أن  زابعّا:

 ﴿:قال تعاذل                   ﴾ :[103]النساء. 
 ، العبادة قائمة على محبة اهلل تعالى والذل لو، وخوفو ورجائوال بد أن تكون  خاًسّا:
﴿ :قال تعاذل                             

      ﴾ :[57]اإلسراء.  
  ، قال تعاذل:العبادة ال تسقط عن المكلف من بلوغو عاقاًل إلى وفاتوأن  سادسّا:

﴿         ﴾ :وقال:[102]آل عمران ، ﴿        

      ﴾ :44 . [99]احلجر 
 
 
 
 

                                                           
 .فوزان الفوزان للعبلمة صاحل بن »ضوابط العبادة الصحيحة«من  ةسلتصر  44
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َّ ُٕ اهدٔٓٙ  ًُِخٔوّضا َه

  } مخلصا لو الدين {: اإلخبلص لغة: تصفية الشيء من الشوائب.
 }توحيد المراد{.: بأنو وعرفو ابن القيم 

 .فبل يزامحو مراد ثان ● توحيد المرادوحقيقة اإلخبلص   :نونيتوفقال يف 
 .العبد بعملو التقرب إذل ا تعاذل وحده أن يريدَ  :أي

 45.(غًنه عن ادلعبود إفراد ىو اإلخبلص): وقال أيضا
 (46).» عن مجيع شوائب الشرك اإلخبلص ىو تصفية العمل بصاحل النية «قال حافظ احلكمي : 

 اإلخالص: بعض أدلةِ 
﴿                       ﴾ ( 2الزمر) 
﴿                                  

     ﴾ ( 8البّينة) 

﴿                        ﴾ ( 110الكهف) 

﴿                           ﴾ (2ادللك) 

﴿                                

    ﴾ ( 162/002األنعام) 
﴿                 ﴾ ( 14غافر) 

يَا َرُسوَل اللَِّو، َمْن َأْسَعُد النَّاِس ِبَشَفاَعِتَك يَ ْوَم الِقَياَمِة؟  قُ ْلُت:«َعْن َأِب ُىَريْ َرَة َرِضَي اللَُّو َعْنُو أَنَُّو قَاَل:
 ْن : " َلَقْد ظَنَ ْنُت، يَا أَبَا ُىَريْ َرَة، َأْن اَل َيْسأََليِن َعْن َىَذا احَلِديِث َأَحٌد أَوَُّل ِمْنَك، ِلَما رَأَْيُت مِ فَ َقالَ 

 ِقَبِل  ِمنْ  َخاِلًصاِحْرِصَك َعَلى احَلِديِث، َأْسَعُد النَّاِس ِبَشَفاَعيِت يَ ْوَم الِقَياَمِة َمْن قَاَل: اَل ِإَلَو ِإالَّ اللَُّو، 
 (6570) »رواه البخاري« . »نَ ْفِسوِ 

                                                           
 (1/188) »مدارج السالكٌن« 45
 (276/ 1) »معارج القبول« 46
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ٌَا  ﴿ قاي تعاىلَك             ﴾  
 ّٝ ٌٖٟ ٔعَباَد َٝ ال ُتَس ْٖ اِهٔعَباَد ٍِ َأ ٕٔ؛ َفاِعَو ْٖ اهلَل َخَوَقَم ٔهٔعَباَدٔت  َفِإَذا َعَسِفَت َأ

َٔاَزٝٔ ِإال    ًََع اهطَّ ّٝ ِإال  ٌٖٟ َصال َٝ ال ُتَس ْٖ اهٖضال ٌَا َأ ِ٘ٔحٚٔد، َك  ًََع اهٖت
 

 أنو تبارك وتعاذل خلق العباد ليعبدوه وحده «: *معىن اآلية كما قال ابن كثًن 
 47.»ال شريك لو فمن أطاعو جازاه أمت اجلزاء، ومن عصاه عذبو أشد العذاب

﴿ ﴾  :ليوحدون، والبلم: الم التعليل، أي: إلراديت أن يعبدونأي. 
 وحد، يوحد، توحيدا، أي جعل الشيء واحدا. لغة: {التوحيد}

 ّنا ؼلتص بو من: الربوبية، واأللوىية، واألمساء والصفات. -عز وجل-ا إفراد شرعا:           

 
 

 .65مرمي/يف سورة -تعاذل-ومن اآليات اليت مجعت أقسام التوحيد الثبلثة قول ا
﴿                            ﴾. 

  ﴿ فقولو:         ﴾:  توحيد الربوبيةفيو. 
 ﴿ وقولو:        ﴾ : توحيد األلوىيةفيو. 
 ﴿وقولو:      ﴾ : توحيد األسماء والصفاتفيو. 

                                                           
 (2/276) »سلتصر تفسًن ابن كثًن« 47

 )*( قولو: )بأفعالنا(: أي بأفعال العباد ك  ) الدعاء واخلوف والرجاء والذبح والنذر وسائر أنواع العبادة...(
 

 :أقساَ اهت٘حٚد

 .اخللق، وادللك، والتدبًنبأفعالو كىو إفراد ا و: توحيد الربوبية

 .)*(أفعالنا وبعبادتو وحدهىو إفراد ا بو: توحيد األلوىية 

 .ىو إفراد ا بأمسائو وصفاتوو: توحيد األسماء والصفات 
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 واالستقراء، أي أن العلماء استقرؤا الكتاب الكتاب والسنة والدليل على ىذا التقسيم 
 .األقسام الثبلثةوالسنة فوجدوا أن التوحيد ال ؼلرج عن ىذه 

 فَاْلُقْرآُن ُكل ُو يف الت َّْوِحيِد َوُحُقوِقِو َوَجَزائِِو، َويِف َشْأِن الشٍّْرِك َوَأْىِلِو َوَجَزائِِهْم «:  ابن القيم قال
﴿    فَ    ﴾  ٌتَ ْوِحيد ﴿    ﴾  تَ ْوِحيٌد﴿     ﴾  تَ ْوِحيٌد 

﴿       ﴾  تَ ْوِحيٌد﴿    ﴾  تَ ْوِحيٌد﴿    ﴾  تَ ْوِحيٌد 
﴿        ﴾ تَ ْوِحيٌد ُمَتَضمٌٍّن ِلُسَؤاِل اذلَِْدايَِة ِإذَل َطرِيِق َأْىِل الت َّْوِحيِد، الَِّذيَن 

﴿أَنْ َعَم اللَُّو َعَلْيِهمْ              ﴾ َ48.»الَِّذيَن فَارَُقوا الت َّْوِحيد 
 . ؟للتوحيد رابعٍ  قسمٍ "توحيد الحاكمية" ك ةضافإ ىل يصح*

 :الشيخ ابن عثيمين  جوابإليك 
 ؟توحيد الحاكميةيف من أضاف للتوحيد قسما رابعا، مساه  -عفا ا عنك-ما تقول  :السؤال
 ، -عز وجل-؛ ألن توحيد احلاكمية ىو توحيد ا إنو ضال، و ىو جاىل :نقول« :الجواب

 ؛ فإذا قلت: التوحيد ثبلثة أنواع، كما قالو العلماء، توحيد الربوبية، -عز وجل-فاحلاكم ىو ا 
 فإن توحيد احلاكمية داخل يف الربوبية، ألن توحيد الربوبية ىو توحيد احلكم واخللق والتدبًن  

 ؛ وكيف توحيد احلاكمية؟! ما ؽلكن أن تَوّحد احلاكمية، وىذا قول محدث منكر؛ -عز وجل-
 ، يُنكر فهذا قول محدث مبتدَع منكرٌ ىل معناىا أن يكون حاكم الدنيا واحداً؟!! أم ماذا؟ 

 ، ويقال لو: إن أردت احلكَم فاحلكُم  وحده، وىو داخل يف توحيد الربوبية، ألن على صاحبو
49. »، نعمفهذه بدعة وضاللةالرب ىو اخلالق ادلالك ادلدبر لؤلمور كلها؛ 

 

 أن الذي وضعو وضعو من أجل القيام على احلكام -وا أعلم-يبدو  « :أيًضا  وقال*
 أنتم أيها احلكام ما وحدمت ا! بل أنتم مشركون! حَّت يُ َهيٍّئ األمر للخروج عليهم  :فيقول 

 وىذا واضح من تصرفات بعضهم؛ وإال ف "احلاكمية"ال حاجة ذلا  -وا أعلم بالنيات-
 50  .»ألن احلاكمية ال ٔنرج عن توحيد الربوبية وتوحيد األلوىية

                                                           
 .(3/418) »مدارج السالكٌن« 48
 (.150) »الباب ادلفتوحمن سلسلة لقاء « 49
 (.ٕٕ)ص »من شرح عقيدة أىل السنة واجلماعة« 50
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 اهصِٔٓسُن ٔفٛ اِهٔعَباَدٝٔ َفَسَدِت، َكاِهَحَدٔخ ِإَذاَفِإَذا َدَخَى  «

ََٗأِحَبَط   َٓا،  ْٖ اهصِٔٓسَن ِإَذا َخاَهَط اِهٔعَباَدٝٔ َأِفَسَد ََٔاِزٝ، َفِإَذا َعَسِفَت َأ  َدَخَى ٔفٛ اهطَّ

ََٗصَاز ٌََى،  ًَا  اِهَع  ٍٖ َٓ ْٖ َأ ِٖاِز. َعَسِفَت َأ َّ ٔفٛ اه َّ اِهَخأهٔدٙ ًٔ  ،ُٕ ُٞ َصأحُب ًَِعِسَف َِٚم   َعَو

َٛ اهصِٔٓسُن ٔباهلٔل اهَّٔرٜ َقاَي  ٔٓ َٗ  ،ٔٞ َٓٔرٖٔ اهٖصَبَل  ِّ ًٔ َُٙخؤَٓضَم   ِْ  َذٔهَم َهَعٖى اهلَل َأ

ٕٔ  ﴿اهلل َتَعاَهٟ ٔفٚ                      ﴾(51)  
ٕٔ َٓا اهلُل َتَعاَهٟ ٔفٛ ٔكَتأب َ٘أعَد َذَكَس ٞٔ َأِزَبِع َق ٌَِعِسَف  »ََٗذٔهَم ٔب

 

 ّنعىن الشريك. لغة: {الشرك}
 تسوية غًن ا با يف شيء من خصائص ا. شرعا:         

      
 

 ألن من الشرك اخلفي  ،القسمٌن األكرب واألصغر ذا تأملتو رأيتو يرجع ألحدإ الشرك اخلفيو 
 52.أصغر ما ىوومنو  ،أكرب ما ىو

  نَ أمَ ، وأن ال يَ و، أكبره وأصغره، خفيو وظاىرهالشرك كلّ  حذرَ ويَ  خافَ وعلى اإلنسان أن يَ 
 على نفسو منو.

 

                                                           
 ألنو جناية على حق ا  )إن مات عليو( فالشرك ال يغفره ا أبدا«  :﴿إن ا ال يغفر أن يشرك بو﴾ قال ابن عثيمٌن  51

 (ٓٔٔ/ٔ) »القول ادلفيد«« اخلاص وىو التوحيد

 لئلمام عبد العزيز بن باز.« األمة الدروس ادلهمة لعامة«انظر  52

 :أقساَ اهصسن

 .شرك أكبر

 شرك أصغر

 شرك خفي
 (النفاق اإلعتقادي)كـخفي أكبر شرك  

 (يسير الرياء)كـخفي أصغر شرك 
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 إفساد العبادة.-1: (53)من خصائص الشرك األكبر*

 العمل.  إحباط-2                                   
 موجب للخلود يف النار.-3                                   

 .زلُِلٌّ لؤلموال والنفوس -4                                   
 

فسٗق بني اهصسن األكرب ٗاهصسن األصػس
54 

 اهصسن األكرب اهصسن األصػس
 لةالشرك األكرب ؼلرج من ادل ادللةاألصغر ال ؼلرج من 

إن دخلهاها ال ؼللد صاحبو في األصغر  الشرك األكرب ؼللد صاحبو يف النار 
األصغر ال ػلبط مجيع األعمال وإظلا ػلبط 

الذي خالطو للدنيا العملَ  والعملُ  الرياءُ   الشرك األكرب ػلبط مجيع األعمال 

يبيحهما الشرك األصغر ال  الشرك األكرب يبيح الدم وادلال 
 

 

  كما أن ،الشرك بالشبكة ألن للشبكة فروع وحبائل مثل ادلؤلف :{الشبكة}:قولو
 الصَّيِد.فروع وحبائل قد ٔنفى على اإلنسان كما ٔنفى الشبكة على  للشرك

 ىذه  : استنبط ادلؤلف{وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرىا اهلل تعالى في كتابو}
 القواعد من الكتاب والسنة ودل يأت ُّا من عند نفسو.

 
 
 

                                                           
 يف ادلنت -رمحو ا-من قول ادلؤلف ةمستفادالثبلثة األوذل  53
 (.12ص) للعبلمة الدكتور صاحل الفوزان »كتاب التوحيد« 54
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ٍِ َزُسُ٘ي اهلٔل «  ُٔ َّ َقاَتَو ْٖ اِهُلفَّاَز اهَّٔرٙ ٍَ َأ ِْ َتِعَو َْ َأ  ًُٔقٗسٗ

ْٖ اهلَل  ُ٘ اِهَخأهُق، -َتَعاَهٟ-ٔبَأ َِاهٖساِشُق،ُٓ ٍِ ٔفٛ اإِلِسال ُٔ ُِٙدٔخَو  ٍِ ْٖ َذٔهَم َه ََٗأ ٌَُدبُٔٓس، »اِه

 
 معنى القاعدة :

   بأنَّ ا ىو خالقهم ورازقهم ومدبر أمرىم ودل و ، مقرَّين بتوحيد الربوبيةأنَّ ادلشركٌن كانوا    
 أي :  »فسيقولون ا«:  -سبحانو-يدخلهم ذلك يف اإلسبلم، وىذا ما دل عليو اجلواب يف قولو

 رازقنا ومالك مسعنا وأبصارنا وزليينا وشليتنا ومدبر أمرنا. وأنَّو دل ػلصل ُّذا اإلقرار النجاة من 
 وىية وأن اهلل ىو المستحق للعبادة وحده الشريك لو.لمن إقرارىم بتوحيد األبل البد ،النار 

  ومن القواعد ىنا:
 وتوحيد األلوىية متضمن لتوحيد الربوبية ،أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد األلوىية،  

 .وتوحيد األلوىية وتوحيد الربوبية يستلزمان توحيد األمساء والصفات

 الرَّزَّاق جلميع عباده فما من دابة«يف تفسًنه:  السعدي قال العبلمة :}الرازق{
 .يف األرض إال على ا رِْزقها 

 عام، وخاص.  :ورِْزقو لعباده نوعان
 .مشل الرب والفاجر، واألولٌن واآلخرين وىو رِْزق األبدان :ِرْزق عام-1
 بالعلم واإلؽلان، والرزق احلبلل الذي يعٌن على  وىو رِْزق القلوب وتغذيتها :خاص ِرْزق-2

»صبلح الدين، وىذا خاص بادلؤمنٌن على مراتبهم منو ُنسب ما تقتضيو حكمتو ورمحتو
 .(55) 

 .من عدم دُ وجِ اخلالق ىو الذي يُ } الخالق {:
 الذي غُلري األمور ُنكمتو ويصّرفها على وفق مشيئتو أي ادلدبر جلميع األمور } المدبر {:

 .وعلى ما يوجب ُحْسَن عواقبها 
 

                                                           

 »أصول وكليات من أصول التفسًن وكلياتو، ال يستغين عنها ادلفسر للقرآن«ضمن ملحق  (947/948)ص »تيسًن الكرمي« 55
 ط)العبيكان(
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 ﴿                        

                                 

     ﴾. 
 

 ﴿ :ػلتج تعاذل على ادلشركٌن باعرتافهم بوحدانيتو وربوبيتو على وحدانية اإللو فقال  

          ﴾ أي:من ذا الذي ينزل من السماء ماء ادلطر ، فيشق األرض شقا 
﴿منها فيخرج،بقدرتو ومشيئتو                        

       ﴾ ]  : أإلو مع ا ؟ فسيقولون:ا [ 14 - 77عبس ،،﴿         

      ﴾ ]  : وكذلك قولو؟ ، [  74ادللك:﴿            ﴾ ]  : ؟ ؟ [  14يونس 
 أي : الذي وىبكم ىذه القوة السامعة ، والقوة الباصرة ، ولو شاء لذىب ُّا ولسلبكم إياىا ،

 ﴿ : كما قال تعاذل                           

   ﴾ ] : وقال[  71ادللك ،:﴿                       

           ﴾ ]  : وقولو] 14األنعام:﴿                     

 ﴾ :وقولو .ومنتو العميمة ،بقدرتو العظيمة أي : ﴿         ﴾  أي: من بيده ملكوت 
 وال يسأل عما  ،وىو ادلتصرف احلاكم الذي ال معقب حلكمو ،كل شيء وىو غلًن وال غلار عليو

﴿،يفعل وىم يسألون                      ﴾ ]  : 72الرمحن  ] ، 
 فادللك كلو العلوي والسفلي، وما فيهما من مبلئكة وإنس وجان ، فقًنون إليو ، عبيد لو ، 

﴿ خاضعون لديو،    ﴾ :ىم يعلمون ذلك ويعرتفون بو،  أي﴿        ﴾ 

 56.أي: أفبل ٔنافون منو أن تعبدوا معو غًنه بآرائكم وجهلكم ؟ 
 
 

                                                           

 بتصرف يسًن..»تفسًن ابن كثًن« 56
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ٍِ ِإالأٍُٔ ٙق٘هْ٘ ِٔ ِٚ َِا ِإَه ِٔ َٖ٘د ََٗت  ٍِ ُٓ َُا ِ٘ ًَا َدَع  :َْ َُٙقُ٘ه٘  ٍِ ُٔ ُٖ  ُأ

ُٕ َتَعاَهٟ ٔهَطَؤب  ُِ٘ه ٞٔ؛ َق ٞٔ، َفَدٔهُٚى اِهُقِسَب َٗاهٖصَفاَع  ٔٞ ﴿  اِهُقِسَب     
                                      

             ﴾. 
 

 معنى القاعدة:
 أن صرف العبادة لغًن ا طلباً للشفاعة والقرب من ا ىو دين ادلشركٌن وأن أناذ الشفعاء ) 

 وقالوا بأن ملوك  قاسوا الخالق بالمخلوقبٌن العبد وربو شرك وكفر وتنقص لرب العادلٌن ألهنم 
 ال يسأل  -عز وجل-ال يسألون مباشرة إال َنعل وسائط بينهم وبٌن الرعية فكذلك ا  الدنيا

 (.مباشرة وال يطلب منو قضاء احلوائج إال بالوسائط والشفعاء تعاذل ا عما يشركون
﴿                            

                      ﴾. 

 أن ىؤالء القوم كاذبون وكافرون بقوذلم -سبحانو وتعاذل–يف ىذه اآلية الكرؽلة بٌن ا و 
    ﴿ فكذُّم وكفرىم بقولو تعاذل:       ﴾ 

 :فحكم اهلل عليهم بحكمين
 هنا تبعدىم عن ا.إ، بل "هنا تقرُّم إذل ا"إ :يف قوذلم أنهم كذبة-0
 ُّذا العمل، حينما يدعون األولياء ويذُنون لؤلصنام أو األشجار أو الشمس  أنهم كفار-2

 ﴿ وينذرون ذلا، فهذا ىو الشرك األكرب وذلذا رد ا عليهم بقولو          

 ﴾. 

 بينهما عموم وخصوص، فالقربة أعم من الشفاعة، فالقربةالفرق بين القربة والشفاعة:  
 .57الشفاعة، فكل شفاعة قربة إليو، ومنها الُمتَـَقرَّبِ بو إلى  بُ كل ما يُتقرَّ ىي  

                                                           
57

 أحسن ا إليكم ىذا سائل يقول: ما الفرق بٌن طلب الشفاعة وطلب القربة؟ :السؤال 

 (عبيد بن عبد ا اجلابري)العبلمة  .القربة أعم، الشفاعة من القربة خاصة؛ ىذا الذي يظهر لي؛ تعميم وتخصيص :اجلواب
«http://ar.miraath.ovh/fatwah/4387» 
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ُٕ َتَعاَهٟ ُِ٘ه ٞٔ، َق ﴿  ََٗدٔهُٚى اهٖصَفاَع               

           ﴾.   َٗ،ْٞ ٖٚ ِِٔف ًَ  ْٞ ِْ: َشَفاَع ُٞ َشَفاَعَتا  اهٖصَفاَع

 ْٞ ًُِجَبَت  ْٞ َِٙقٔدُز .ََٗشَفاَع ٌَا ال  ِِٚس اهلٔل ٔفٚ ِّ َغ ًٔ ًَا َكاَُِت ُتِطَوُب   :ُٞ ٖٚ ِِٔف ٌَ ُٞ اِه َفاهٖصَفاَع

ُٕ َتَعاَهٟ ُِ٘ه َٗاهٖدٔهُٚى َق ٕٔ ِإال اهلُل؛  ِٚ ﴿ َعَو                   

                            ﴾ . :ُٞ ٌُِجَبَت ُٞ اِه  َٗاهٖصَفاَع

َٛ اهَّٔتٛ  ٔٓ  ُٕ َِ٘ه َٛ اهلُل َق ِّ َزٔض ًَ  ُٕ ٌَِصُفُ٘ع َه َٗاِه  ،ٔٞ َْ ٔباهٖصَفاَع ًَُلٖس َٗاهٖصأفُع  َّ اهلٔل،  ًٔ  ُتِطَوُب 

ِْ؛ ُٕ َبِعَد اإِلِذ ٌََو ٌَا َقاَي َتَعاَهٟ ََٗع ﴿ َك             ﴾. 
 

 :تعريف الشفاعة
 .وىو جعل الواحد اثنٌن ،: ضد الوترلغةالشفاعة 

 .: التوسط للغًن يف جلب نفع أو دفع ضرشرعا
  

 
 .ما كانت تطلب من غًن ا، فيما ال يقدر عليو إال افالشفاعة المنفية: 
 ىي اليت تطلب من ا وذلا شرطان:والشفاعة المثبتة : 

﴿ ذن اهلل للشافعإ-1              ﴾. 
 ﴿ لو وعِ فُ شْ المَ و  الشَّاِفعِ  الرضا عن-2         ﴾. 

  ﴿:-تعاذل-قولووغلمعها                       

            ﴾.58 
 

                                                           
":-تعاذل-يف قولو 58   "فدخل يف ىذا العموم الرضا عن)الشاِفعِ  حذف المعمول يفيد العموم(و) ،ُحِذَف ادلعمول  

 لو(، ومنهم من قسمها إذل ثبلثة أقسام )اإلذن للشافع، والرضا عن الشافع، والرضا عن ادلشفوع لو( وكلها صحيحة. وادلشُفوعِ 

 الشفاعة:أنواع 
 

.شفاعة منفية     
.شفاعة مثبتة  



 

   

    31 

 
................................................................................. 

 
 

 :وتنقسم الشفاعة المثبتة الى قسمين
 

 وال يشاركو فيها أحد: خاصة بالنبي *    
 الشفاعة العظمى يف أىل ادلوقف)ادلقام امود(.-0
 شفاعتو يف عمو أِب طالب.-2
 اجلنة.شفاعتو يف فتح أبواب -2

 نبياء والمالئكة والموحدين..:وعامة للنبي وجميع األ*    
 الشفاعة يف رفع درجات ادلوحدين.-0
 الشفاعة فيمن استحق دخول النار أال يدخلها.-2
 الشفاعة فيمن دخل النار أن ؼلرج منها من ادلوحدين.-2

 ىذا فيو بيان احلكمة من الشفاعة حيث إن ا قادر على إنفاذ  قولو )والشافع مكرم( : 
 ما ػلصل بالشفاعة ابتداًء فيقضى بٌن اخللق وؼلرج العصاة ويرفع درجات بعض أىل اجلنة

 من غًن شفاعة؛ لكن  يف ذلك احلكمة البالغة فمن ذلك إكرام الشافع وذلك من وجهٌن:  
  عِ افِ ظهور فضل الشَّ  -0 

َ
 لو.  وعِ فُ شْ على ادل

 .-تعاذل-عند ا ظهور منزلة الشافعِ -2     
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 ا الشفاعة إذل قسمٌن موقد قسم أىل العلم رمحه
 :رئيسيٌن، علا 



 الشفاعة العظمى، وىي من ادلقام امود الذي وعده ا، فإن الناس يلحقهم يوم*
 القيامة يف ذلك ادلوقف العظيم من الغم والكرب ما ال يطيقونو، فيقول بعضهم لبعض: اطلبوا من  

 لنا عند ا، فيذىبون إذل آدم أِب البشر، فيذكرون من أوصافو اليت ميزه ا ُّا: أن ا خلقو  يشفع
 بيده، وأسجد لو مبلئكتو، وعلمو أمساء كل شيء، فيقولون: اشفع لنا عند ربك، أال ترى إذل ما 

 ده شيء ؼلدش ضلن فيو؟! فيعتذر ألنو عصى ا بأكلو من الشجرة، ومعلوم أن الشافع إذا كان عن
كرامتو عند ادلشفوع إليو، فإنو ال يشفع خلجلو من ذلك، مع أن آدم عليو السبلم قد تاب ا عليو 

﴿واجتباه وىداه، قال تعاذل:                    ﴾ 
 .حيائو من ا اعتذرلكن لقوة ،[121،122]طو:  

 مث يذىبون إذل نوح، ويذكرون من أوصافو اليت امتاز ُّا بأنو أول رسول أرسلو ا إذل األرض،
﴿ فيعتذر بأنو سأل ا ما ليس لو بو علم حٌن قال:               

    ﴾  :[45]ىود. 
 مث يذىبون إذل عيسى عليو الصبلة والسبلم، فيذكرون من أوصافو ما يقتضي أن يشفع، فبل يعتذر 
 بشيء، لكن ػليل إذل من ىو أعلى مقاماً، فيقول: اذىبوا إذل زلمد، عبد غفر لو ما تقدم من ذنبو 

 ، دون أن يذكر عذراً ػلول بينو وبٌن الشفاعة، فيأتون زلمداً وما تأخر، فيحيلهم إذل زلمد 
 .59فيشفع إذل ا لًنيح أىل ادلوقف

 وجدوىا مغلقة، شفاعتو يف أىل اجلنة أن يدخلوىا، ألهنم إذا عربوا الصراط ووصلوا إليها 
 ، ويشًن إذل ذلك60إذل ا يف فتح أبواب اجلنة ألىلهافيطلبون من يشفع لو، فيشفع النيب 

 ، فهناك شيء ﴾ ﴿ ، فقال:[73]الزمر:  ﴾     ﴿قولو تعاذل: 
 :أما النار، فقال فيهاأي: وحصل ما حصل من الشفاعة، وفتحت األبواب،  زلذوف،

                                                           
 (405)ومسلم:  ، (3344)رواه البخاري:  59
 . (222)رواه مسلم  60
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﴿     .. .﴾ اآلية. 
 ، وىذه مستثناة من قولو تعاذل: 61يف عمو أِب طالب أن ؼلفف عنو العذاب شفاعتو 

﴿     ﴾  :وقولو تعاذل: [48]ادلدثر ،﴿      

        ﴾  :وذلك دلا كان ألِب طالب من نصرة للنيب [109]طو ،  
 يف ضحضاح  -والعياذ با  -ودفاع عنو، وىو دل ؼلرج من النار، لكن خفف عنو حَّت صار 

 ال أحد يشفع يف من نار، وعليو نعبلن يغلي منهما دماغو، وىذه الشفاعة خاصة بالرسول 
 .، ومع ذلك دل تقبل الشفاعة كاملة، وإظلا ىي ٔنفيف فقط كافر أبداً إال النيب   

  نبياءلألو
 الشفاعة فيمن استحق النار أن ال يدخلها، وىذه قد يستدل ذلا بقول الرسول 

 :ما من مسلم ؽلوت فيقوم على جنازتو أربعون رجبًل ال يشركون با شيئاً، إال شفعهم" 
 .، فإن ىذه شفاعة قبل أن يدخل النار، فيشفعهم ا يف ذلك 62ا فيو" 

 وأمجع  63فيمن دخل النار أن ؼلرج منها، وقد تواترت ُّا األحاديثالشفاعة 
 عليها الصحابة، واتفق عليها أىل ادللة ما عدا طائفتٌن، وعلا: ادلعتزلة واخلوارج، فإهنم 

 ينكرون الشفاعة يف أىل ادلعاصي مطلقاً ألهنم يرون أن فاعل الكبًنة سللد يف النار، ومن استحق 
 أو غًنه يشفع يف أىل الكبائر أن  الشفاعة، فهم ينكرون أن النيب اخللود، فبل تنفع فيو

 .ال يدخلوا النار، أو إذا دخوذلا أن ؼلرجوا منها، لكن قوذلم ىذا باطل بالنص واإلمجاع 
 رفع درجات ادلؤمنٌن، وىذه تؤخذ من دعاء ادلؤمنٌن بعضهم لبعض الشفاعة يف

 يف أِب سلمة: "اللهم اغفر ألِب سلمة، وارفع درجتو يف  -صلى ا عليو وسلم  -كما قال   
 : ، والدعاء شفاعة، كما قال  64فسح لو يف قربه، ونور لو فيو، واخلفو يف عقبو"اادلهديٌن، و 

 . "من مسلم ؽلوت، فيقوم على جنازتو أربعون رجبًل ال يشركون با شيئاً، إال شفعهم ا فيو "ما
 .»القول المفيد على كتاب التوحيد« اه

                                                           
  (251) »مسلم«و ،(1317) »رواه البخاري« 61
 .(837)اجلنائز  ،»مسلم«أخرجو  62
 ( 876)  »مسلم«و(  3232)  »رواه البخاري« 63
   (920)اجلنائز ، »مسلم« أخرجو 64
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 معنى القاعدة:
 ىذه القاعدة ليبٌن أن ادلعبودات يف زمن البعثة كانت سلتلفة، دل تكن  قرر ادلصنف 

 بل وجد من كان يعبد ادلبلئكة واألنبياء والصاحلٌن واألشجار فقط، مقصورة على عبادة األصنام 
 واألحجار والشمس والقمر ودل يفرق ا بينهم يف احلكم بأهنم مشركٌن كفار.

 .المعبودات وأن من عبد غير اهلل تعالى فهو مشرك أيا كان معبودهأنو ال فرق بين : القاعدةو   
 

ُٕ َتَعاَهٟ ُِ٘ه ٌَِس؛ َق َٗاِهَق ٌِِس  ﴿ ََٗدٔهُٚى اهٖص                  

                 ﴾.   

 

 يف ىذه اآلية دليل على أن ىناك من يسجد للشمس والقمر، فهناك من يسجد للشمس عند 
 .طلوعها ويسجد ذلا عند غروُّا، وقد جاء النهي أن نصلي يف ىذين الوقتٌن

 

ُٕ َتَعاَهٟ ُِ٘ه ٞٔ؛ َق ٌَالٔئَل  ﴿ ََٗدٔهُٚى اِه                     

          ﴾ . 

 فيو دليل على أن ىناك من يعبد ادلبلئكة والنبيٌن، وأن ذلك شرك.

 واأللوكة يف اللغة الرسالة، مجع: مؤلك، وأصل مؤلك: مألك، ألنو من األلوكة،  المالئكةو 
﴿: -تعاذل–قال ا            ﴾ 65(0فاطر: ) اآلية 

                                                           
 البن عثيمٌن. »شرح العقيدة الواسطية« 65

 ٖٛ ِٖٔب ْٖ اه ِّ َأ ًَ  ٍِ ُٔ ِِ ًٔ  ،ٍِ ِٔ ًَُتَفسِٓٔقنَي ٔفٛ ٔعَباَدأت َُاٍس  ََٔس َعَوٟ ُأ َظ

َِٙعُبُد اأَلِشَذاَز   ِّ ًَ  ٍِ ُٔ ِِ ًٔ َٗ َٗاهٖضأهٔحنَي ،  َٚاَء  ُِٔب َِٙعُبُد اأَل  ِّ ًَ  ٍِ ُٔ ِِ ًٔ َٗ  ،َٞ ٌَالٔئَل َِٙعُبُد اِه

ََٗقا ٌََس،  َٗاِهَق ٌَِس  َِٙعُبُد اهٖص  ِّ ًَ  ٍِ ُٔ ِِ ًٔ َٗ ٍِ َزُسُ٘ي اهلٔل َٗاأَلِحَذاَز،  ُٔ َُٙفسِِٓق  َتَو  ٍِ ََٗه

 ُٕ ُِ٘ه َٗاهٖدٔهُٚى َق ٍِ؛  ُٔ َِ ِٚ ﴿َتَعاَهَٟب                ﴾. 
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 فسميت ادلبلئكة مبلئكة بالرسالة؛ ألهنا رسل ا بينو وبٌن أنبيائو «: قال الطربي 
 66.»ومن أرسلت إليو من عباده

 خلقوا للطاعة والعبادة، ليسوا آذلة وال أربابا وليس ذلم من خصائص عادل غييب  :والمالئكة
، ال ؽللكون ألنفسهم ضرا وال نفعا، مفطورون ونَ وبُ بُ رْ األلوىية والربوبية شيء، وىم عباد مكرمون مَ 

 على العبادة والطاعة والتسبيح ال يسأمون وال يفرتون وال ؽللون أبدا، خلقهم ا 
 67من نار، وخلق األنسان من طٌن. من نور كما خلق اجلان

 الرب إذا أطلق يراد بو ادلعبود.}أربابًا{:قولو: 
 

ُٕ َتَعاَهٟ ُِ٘ه َٚأء؛ َق ُِٔب  ﴿ ََٗدٔهُٚى اأَل                     

                                  

                           ﴾. 

 

 .-عليو السبلم–فيو دليل على أن ىناك من عبد األنبياء مثل النصارى فقد عبدوا عيسى ابن مرمي 
 ﴿ :وىو اخلرب، قال تعاذل مشتق من النبأ، النبي لغة:              ﴾ (النبأ) ، 

َوِة والنََّباَوةِ   ارتفع من األرض، وادلناسبة بٌن الن بوة بضم النون  وىي ما وقيل: النبوة مشتقة من النَّبـْ
َوِة بفتح النون  وسكون الباء؛ أن النيب منحو ا تعاذل رفعًة وقدرًا عظيًما يف الدنيا  والباء، والنَّب ْ

 واآلخرة.
 وأمر بتبليغو.ُحرٌّ أوحي إليو، وبعث لتقرير شرع من قبلو،  ىو إنسان ذكر :نبيوال
 68 وأمر بتبليغو. جديد أوحي إليو بشرع ُحرٌّ  ىو إنسان ذكر :رسولالو 

                                                           
66 »

 (851/ 1) »تفسًن الطربي) 
 (16للشيخ رسبلن )ص »واجلماعة السنة أىل عقيدة شرح هتذيب« 67
 عث لتقرير شرع من قبلو عث بشرع جديد والنيب من بُ ولعل األقرب أن الرسول من بُ « :-رمحو ا-قال الشيخ األلباين 68

 (45) »الطحاويةشرح «.»وىو بالطبع مأمور بتبليغو إذ من ادلعلوم أن العلماء مأمورون بذلك فهم بذلك أوذل كما ال ؼلفى
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ُٕ َتَعاَهٟ ُِ٘ه ﴿ ََٗدٔهُٚى اهٖضأهٔحنَي؛ َق                 

                         ﴾.   

 

 ظاىرىم وباطنهم، دينهم ودنياىم، و  ىم الذين صلحوا يف:{الصالحون}
 )من قام ُنق ا وحق العباد ودل يصل إذل مرتبة الصديقية والشهداء(.:والصالح

﴿يف قولو عز وجل:  -رضي ا عنو-عن عبد اهلل بن مسعود         

        ﴾ قال: نفر من اجلن أسلموا وكانوا يُعبدون، فَبِقَي الذين كانوا 
 يَعبدون على عبادهتم وقد أسلم النفر من اجلن.  

 : نزلت يف نفر من العرب كانوا يعبدون نفراً من اجلن فأسلم اجلنيونفي رواية قالو 
﴿و)اإلنس( الذين كانوا يعبدوهنم ال يشعرون؛ فنزلت            

        ﴾  . 
 ذكره ادلاوردي.  .أهنم ادلبلئكة كانت تعبدىم قبائل من العرب :أيضاً  عنوو 

 69: ُعزير وعيسى.وقال ابن عباس ومجاىد
 ادلقصود. إذل الذي يوصل ءالشي: ىي لغة: {الوسيلة}

 70: الطاعة والقربة.شرعا             

 71وأصل الوسيلة : الطريق اليت تقرب إذل الشيء، وتوصل إليو وىي العمل الصاحل بإمجاع العلماء
 

ُٕ َتَعاَهٟ  ُِ٘ه َٗاأَلِحَذاِز؛ َق  ﴿ ََٗدٔهُٚى اأَلِشَذاِز                     ﴾   

 

 تعاذل ذكره،  يف ىذه اآلية دليل على أن ادلشركٌن عبدوا األحجار واألشجار ومسوىا بأمساء ا
 وتقدست أمساؤه، فقالوا من ا البلت، ومن العزيز العزى، ومن ادلنان مناة، تعاذل ا عما يقولون.

                                                           
 (11/868) »تفسًن القرطيب« 69
 .ودل يفسر )الوسيلة( أحد من ادلفسرين ادلعتربين ب )الصاحلٌن...( 70
 (.88-2/86) »أضواء البيان« 71
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 صنم ألىل الطائف )ثقيف( ومن حوذلم، وىي صخرة، عليها  -بتخفيف التاء-(: )الالتَ و

 .-عز وجل–بيت مبين، وعليو ستائر، وعنده سدنة، كانوا يعبدوهنا من دون ا 

 

 ( وىو: رجل صاحل كان يلت السويق يلت   اسم فاعل من )لتَّ  -بتشديد التاء– (الالتَّ ) و
 يعبدونو من  اللحجاج، فلما مات بنوا على قربه بيتا، وأرخوا عليو الستائر، فصارو  ويطعمو

 -عز وجل–دون ا 

 

 شجرات من السلم يف واد طللة بٌن مكة والطائف، حوذلا بناء وستائر، وعندىا  )العزى(:و
 سدنة، وفيها شياطٌن يكلمون الناس، ويظن اجلهال أن ىذا الذي يكلمهم ىو نفس ىذه  

  تكلمهم الشياطٌن لتضلهم عن سبيل ا،يتالشجرات أو أن ىذا البيت الذي بنوه مع أن ال
 وكان ىذا الصنم لقريش وأىل مكة ومن حوذلم. 
 صخرة كبًنة يف مكان يقع قريبا من جبل قديد، بٌن مكة وادلدينة، وكانت خلزاعة )مناة(: و

 ويعبدوهنا من دون ا.مون من عندىا باحلج، رِ واألوس واخلزرج، وكانوا ػلُْ 
 ُشعبة  مّكة ادلشّرفة أرسل ادلغًن بن  اباإلسبلم وفتح رسول  اوَلّما جاء *    

 ، وأرسل ا( يف الطائف فهدماىا بأمر رسول الاّلتوأبا سفيان بن حْرب إذل )
 فهدمها وقطع األشجار وقتل اجلنّية اليت كانت فيها ٔناِطب الناس  (العّزى)بن الوليد إذل  اخالد 

 ( فهدمها وزلاىا، َمناةبن أِب طالب إذل ) ا، وأرسل عليّ وتضّلهم وزلاىا عن آخرىا واحلمد 
﴿وما أنقذت نفسها، فكيف تُنقذ أىلها وُعّبادىا                    

﴾. 72أين ذىبت ؟، ىل نفعتكم ؟، ىل منعْت نفسها من جنود ا وجيوش ادلوّحدين ؟ 
 

 

                                                           
 للعبلمة صاحل بن فوزان الفوزان. »شرح القواعد األربع«من  72
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َٗأقٕد  ُٙح َأٔبٛ  ِٛٓ  ََٗحٔد ِٚٔج ُٕ-اهوَّ ِِ َٛ اهلُل َع ِٛٓ َقاَي -َزٔض ِٖٔب ًََع اه َِا  ُّ َخَسِد َُِح َٗ  ٍّ ِٚ َِ  ِإَهٟ ُح

 ،ٍِ ُٔ َٔا َأِسٔوَحَت َْ ٔب ُِ٘ٓط٘ َِ ُٙ َٗ َٓا  َِِد َْ ٔع َِٙعُلُف٘  ،ْٝ ٌُِصِسٔكنَي ٔسِدَز َٗٔهٔو ِٕٔد ٔبُلِفٍس،   ُحَدَثاُء َع

ٌَا   َ٘إط َك ُِ َِا َذاَت َأ َٙا َزُسَ٘ي اهلٔل اِدَعِى َه َِا:  ٕٝ َفُقِو َُا ٔبٔسِدَز ٌََسِز َ٘إط، َف ُِ َٔا َذاُت َأ  َُٙقاَي َه

َ٘ا ُِ ٍِ َذاُت َأ ُٔ   ٕط. احَلٔدَٙحَه

 
 

 .يف عهد النيب  أّن ىناك َمن عبد األشجاردليل على  يف ىذا احلديث   
 عهدنا بالشرك. )وىذا اعتذار من  أي أسلمنا حديثا وقريبٌ )حدثاء عهد بكفر(:  قولو:   

 (.-رضي ا عنو-  الصحاِب
 ادلكان.اإلقامة على الشيء يف :  والعكوف معناهيعكفون عندىا(: قولو: )

 وُّذه األمور عبدتتبركا بها وتعظيما لها، وكان عكوف ادلشركٌن عند تلك السدرة 
 األشجار وضلوىا.

 من النوط وىو التعليق.وينوطون(: قولو: )
 ، كانت للمشركٌن ينوطون ُّا سبلحهمبعينهاىي اسم شجرة ذات أنواط(: قولو: )

 للتربك ُّا. 
 معنى الحديث:

 بعد فتح مكة إذل أهنم دلا ساروا مع النيب  -رضي ا عنو-ليثي يف حديث أِب واقد ال  
 حنٌن وىم حدثاء عهد بالشرك، ما استقر التوحيد واإلؽلان يف قلوُّم، فمروا بسدرة 

 مثل ىذه الشجرة  للمشركٌن يعكفون عندىا ويعلقون عليها أسلحتهم، وطلبوا من النيب 
 (وجعل مقالتهم مثل مقالة اليهود دلوسى حينما طلبوا أن غلعل!)ا أكرب: فقال الرسول

 ىذه ادلقالة   ذلم إذلا، وىم أسلموا حديثا، طلبوا منو أن غلعل ذلم سدرة، فجعل الرسول
 ألن العبرة بالمعاني والمقاصد ال باأللفاظ والمسميات.مثل مقالتهم، 
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ٖٗٔهنَي :  ْٖ اأَل ٖٗٔهنَي، أَل َّ اأَل ًٔ َِا َأِغَوُغ ٔشِسّكا  ًَأُ ًُِصِسٔكٛ َش  ْٖ  َأ

 ٍْ ٍِ َدأئ ُٔ َِا ٔشِسُك َُ ًَا ًُِصِسُك٘ َش َٗ َْ ٔفٛ اهصٖٔٓدٝٔ،  ُِٙخٔوُض٘ َٗ َْ ٔفٛ اهٖسَخأء،   ُِٙصِسُك٘

ُٕ َتَعاَهٟ ُِ٘ه َٗاهٖدٔهُٚى َق َٗاهصٖٔٓدٝ؛   ُبوا يف اْلُفْلِك َدَعُوا اللََّو َفِإَذا رَكِ :ٔفٛ اهٖسَخأء 
يَن فَ َلمَّا صَلَّاُىْم ِإذَل اْلبَ رٍّ ِإَذا ُىْم ُيْشرُِكونَ   . سُلِْلِصٌَن َلُو الدٍّ

ٍَ ََٗسوَّ  ٕٔ ََٗصِحٔب َٗعوٟ آهٕ  ٌٖٕد  ًَُح ََٗصوَّٟ اهلُل َعَوٟ   .ٍُ َٗاهلُل َأِعَو

 معنى القاعدة: 
 ادلشركٌن ادلتأخرين أغلظ وأشد وأقبح شركا من األولٌن، ألن األولٌن يشركون يف  أن  

 وقت الرخاء ويوحدون يف وقت الشدة، ويعبدون أنبياء وصاحلٌن وأشجارا وأحجارا تسبح 
 يشركون يف الرخاء والشدة، وزادوا عليهم يف عبادة األصنام واألحجار أن  نيوادلتأخر  ،

 73وفساقا.عبدوا كفارا 

 فقد مسعتم أّن ا سبحانو ذكر عن الكفار «: محمد بن عبد الوىاب اإلمامقال 
 أهنم إذا مّسهم الضّر تركوا السادة وادلشائخ ودل يستغيثوا ُّم بل أخلصوا  وحده ال شريك لو 

 74» ...واستغاثوا بو وحده، فإن جاء الرخاء أشركوا
 مسألة ودعاء الالدعاء ىنا المقصود بو دعاء  (َلُو الد ينَ َدَعُوا اللََّو ُمْخِلِصيَن )قولو: 

 .الِ قَ مَ أو بلسان ال الِ الحَ اهلل بلسان  ونَ عُ دْ العبادة، فقد يَ 

 :مقارنة بين مشركي زماننا والمشركين األولين*
 .!زماننا يشركون وقريش يشركون، ومشرك ومشرك في الرخاء:
 .!زماننا يشركون وقريش ؼللصون، ومشرك مشركو في الشدة:

 قريش يف الغالب يعبدون أنبياء وصاحلٌن وأشجارا وأحجارا تسبح  ومشرك- في المعبودات:
  ،زماننا يعبدون فجارا وفساقا مثل البدوي و، ومشركوال يعتقدون فيها النفع والضر استقبلالً  

 .ويعتقدون فيهم النفع والضر استقبلالً  وغًنىم واحلبلج
                                                           

 لئلمام زلمد عبد الوىاب »كشف الشبهات«انظر  73
 لئلمام زلمد عبد الوىاب »التوحيدتفسًن كلمة  « 74
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 أن األولٌن كانوا يعبدوهنم ليقربوىم إذل ا، أما مشركو زماننا فمنهم من يعتقد يف ذات  -

 يعتقد أن العبد رب هم منادلعبود، فيعتقدون مثبل: أن الورل ؼللق، ويرزق، وػلي وؽليت، ومن
 والرب عبد، ومنهم من يقول باحللول دون االٓناد، إذل غًن ذلك شلا ىو أغلظ من شرك  

 .األولٌن
 

 يليها الفىائد على املنتواملذكرة متت حبمد اهلل            

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

    42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ق٘اعد ٗف٘ائد عقدٙٞ ًِٗٔذٚٞ    
 ٗسو٘كٚٞ ًستفادٝ ًّ املنت    
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 فأما معرفة  ،:)معرفة الخير والشر من منهج السلف(اجلاًعٞ هلرٖ اهسساهٞ ٓٛ اهقاعدٝ
 من مستفاد كذلك ذه الرسالة و ذل الشيخ مستفاد من تأليفاخلًن فواضح، وأما معرفة الشر ف

 ، كما صاحبوُ  شلدوحٌ  أن الشرك إذا....( فمعرفة اخلًن وضده الشر مطلوبٌ  قولو:)فإذا عرفت
 ،"وبضدىا تتميز األشياء" ، وقال آخر:"والِضّد ُيْظِهُر ُحْسَنُو الِضد  :"قيل

 )كان الناس يسألون رسول ا عن اخلًن،  قال: -رضي ا عنو-ديث حذيفة بن اليمانحلو 
 :-رضي ا عنو-، وقال عمر بن اخلطاب75وكنت أسألو عن الشر سلافة أن يدركين، فأقع فيو(

 76( إظلا تُنقض عرى اإلسبلم عروة عروة إذا نشأ يف اإلسبلم من دل يعرف اجلاىلية )
 لكْن لتوقي وِ  ●وقال الشاعر: عرفُت الشرَّ ال للشرٍّ 

 من الشِر يقْع فيوِ  ●ومن ال يعرُف اخلًَن                 

  )كيف يتقي من ال يعرف ما يتقي(وقد قيل: 
 وكذلك ، -تعاذل-منو ىو الشرك با ذرَ يعرفو وػلَ  بغي لئلنسان أننالشر الذي ي عظموأ

 عليو أن يعرف ىذه الطوائف والفرق وادلناىج اجلديدة ادلخالفة دلنهج السلف 
 إذل غًن ذلك من ادلناىج( ك )اإلخوان ادلسلمون، السرورية، القطبية، احلدادية، احللبية..

 .ادلنحرفة عن منهج السلف الصاحل 
  

 
 

                                                           
75

  (1736)اإلمارة :»مسلم«، و(2515)ادلناقب :»البخاري«  
 (11/211) »رلموع الفتاوى« 76

 قواعد وفوائد عقدية ومنهجية وسلوكية مستفادة من املنت
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 أواًل: فوائد العنوان واملقدمة:

 ىذه الرسالة يف الرد على ألف ادلؤلفف من أصول الدين( ل)الرد على المخا-0
 من أعظم  -وىو الردود أو الرد على ادلخالف-شبهات القبوريٌن وادلشركٌن وىذا ادلسلك  

 .-رمحهم ا-أصول السلف 
من حب اخلًن للناس ونصحو  ما فيويف تأليف الشيخ للقواعد األربع فيو )النصح لألمة( -2

 )الدين النصيحة...( :والصادقٌن من ىذه األمة قال النيب نيبالوىكذا ىو دأب  ،للمسلمٌن
 وأي نصيحة أعظم من أن يبٌن لك التوحيد ويدلك عليو ويبٌن لك الشرك وػلذرك منو.

 فقولو "القواعد"عنوان ادلنت "القواعد األربع" يتمثل يف  )التقعيد والتأصيل في العلم( -2
 األصول والقواعد من أىم األمور  بطُ ، فضَ فيو عناية ادلؤلف بالتقعيد والتأصيل يف العلم 

 العلم خصوصاً وللمسلمٌن عموماً. وأعظمها لطالب
 يف قولو "األربع" حسن عناية بالطالب بَِعدٍّ  (من حسن التعليموالمعدود )ذكر العدد -2
 إال يف التعليم، و قومي ىذا منهج نبوي و  وتذكرىا ىا وحفظهااألشياء ليسهل عليو عد   

 وا أعلم. فالقواعد يف التوحيد والشرك كثًنة ولكن يرجع غالبها ذلذه القواعد األربع،
 .يف قولو: "بسم ا الرمحن الرحيم"ويتجلى ذلك )التأسي باألنبياء واألئمة من قبلو( -8
 كتابو بالدعاء لطالب العلم ابتدأ ادلؤلف)من صفات الداعية الرحمة والشفقة( -0
 شيخ اإلسبلم كان شديدا ويكفر ادلسلمٌن  نَّ إوالقارئ وىذا فيو الرد على الذين يقولون  

 رمحة فانظر إذل شفقتو وانظر إذل افرتاء ىؤالء، نسأل ا العافية. وليس عنده
 كما يف قولو:"أن العبادة الوذلك بضرب األمثلة  العلم لألفهام(  وتيسير )تقريب-3
 :"الشبكة" يف قولو وكذلك ،التوحيد بالطهارة والشرك باحلدث لَ فمثَّ تسمى عبادة..."  

 وىو من منهج السلف الصاحل، فتقريب  ،وىذا منهج قرآين ونبوي عندما مثلها بالشرك،
 ادلسائل وتيسًنىا من منهج السلف خبلفاً للمناىج األخرى ففيها من التكلف يف العبارة 

 والشقشقة والصعوبة ما ا بو عليم.
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 .الطهارة للصالة في العبادة من شرطِ  دُ كَ وْ شرط التوحيد أَ -5
 وذلك يف قولو: "وذلك ّنعرفة أربع السنة يستدلون بالكتاب والسنة واإلجماع( )أىل-3
 قواعد ذكرىا ا يف كتابو" وىذه مسألة منهجية مهمة وىي أن منهج أىل السنة السلفيٌن  

       بفهم السلف وليس باآلراء واألىواء وادلنامات يف االستدالل ىو الكتاب والسنة واإلمجاع
 .واألذواق

 شيخ اإلسبلم أتى بدين جديد ومذىب خامس  نَّ إوكذلك فيو الرد على الدين يقولون -
 .! فالرجل يقول: "من كتاب ا" وىم يقولون أتى بدين جديد، مالكم كيف ٓنكمون

 خلقت  : "وما-تعاذل-وذلك يف قولوالخلق والرد على المخالف(  خلق )الحكمة من-01
 ففيو احلكمة من خلق اخللق وفيو الرد على ادلخالفٌن كالصوفية  ،اجلن واإلنس إال ليعبدون"

 الذين  وادللحدين ن ا خلق الكون ألجل زلمد" وفيو الرد على الطبائعيةإ":يف قوذلم
 ن ىذا الكون جاء صدفة".إ: "يقولون

 يف مقدمتو عنوان السعادة وذكر   ذكر ادلؤلف )أسباب السعادة والشقاء(-00
 احلنيفية السمحة وذكر سبيلها وىي ،لوأسباُّا وىي عبادة ا وتوحيده وإخبلص العبادة 

 . وناصحٍ  فللو درك من إماٍم ومربٍّ  ،ملة إبراىيم، وحذر من أسباب الشقاء وىو الشرك 

 : فوائد القاعدة األوىل:ثانيًا
 الكفار مقرونألن  بيان التوحيد الذي أرسلت من أجلو الرسل وىو "توحيد العبادة"-0
 .بأن خالقهم ورازقهم ومدبر أمرىم ىو ا 

 مستفاد من قول ادلؤلفبوبية ال يكفي للدخول في اإلسالم، بيان أن توحيد الر -2
 ".ودل يدخلهم يف اإلسبلم" 

 ي ىذا ربط الناس ف( يتمثل يف قولو "والدليل" فبالدليل-)عناية المؤلف-2
 .وتربيتهم على الدليل ال على األفكار واآلراء، وىذا منهج قومي عظيم 
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  مشروعية الجهاد وقتال المشركين والكفار بالضوابط التي وضعها أىل العلم.-2

 "أن الكفار الذين قاتلهم رسول ا" :مستفاد من قولو
 والرد على من فسرىا ب "ال خالق إال ا" أو"ال صانع إال ا" حقيقة معنى ال إلو إال اهلل-8
 "والدليل" :مستفاد من قولو، أىل السنة يستدلون ثم يعتقدون-0
 مستفاد من اآلية، فكوهنم يقرون ،التالزم بين توحيد الربوبية وتوحيد األلوىية-3
 أن يعبدوا ا وال يشركوا بو شيئا. ادلدبر وادلالك ىو ا يلزم منوبأن اخلالق والرازق و  

 : فوائد القاعدة الثانية:ثالثًا
 مستفاد من اآلية  بيان سبب شرك المشركين وىو "طلب القربة والشفاعة"-0

 .ومن قوذلم: "ما دعوناىم وتوجهنا إليهم إال لطلب القربة والشفاعة"
 فكوهنم يسمون الشرك "شفاعة وقربة" ، العبرة بالحقائق والمعاني ال باألسماء والمباني-2
 .حقيقتو كونو شركاً  عنرجو ؼلُ  ال
 فبل غلوز طلبها من غًن ا.، الشفاعة هلل ملكاً واستحقاقاً -2
 فالشفاعة" ، "غير المنفي تُ بَ ثْ في موضع آخر فالمُ  يَ فِ لفظ في القرآن ونُ  تَ ثبِ إذا أُ -2

 .بينهما، فثبت الفرق آخر أثبتت يف موضع ونفيت يف موضع
 قاسوا اخلالق بادلخلوق يف  فادلشركون، واالنحرافالقياس الفاسد سبب الضالل -8

 مسألة الشفاعة وا ادلستعان.
 و أن ىؤالءعَ ادَّ  فادلشركون الدعاوى مالم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء""-0
 .الوسائط والشفعاء تقرُّم إذل ا زلفى وىم كاذبون يف ذلك 

 ها بدون شروطفبعضهم أنكرىا وبعضهم أطلق وسطية أىل السنة في مسألة الشفاعة.-3
 وسط بينهما. وأىل السنة السلفيون 

 

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9hentzajTAhVH7hoKHWLeBX4QFgggMAA&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fabuabdelelah%2Fstatus%2F505811457888378880%3Flang%3Dfr&usg=AFQjCNEE4h5hcXvMxaoNo9f43zYT2j-0kg
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 .وىذا ىو احلق الذي ال مرية فيو الشفاعة لها شروط وليست مطلقة.-5
 .بالشفاعة" مٌ "والشافع مكر  :مستفاد من قول ادلاتن لو، وعِ ع والمشفُ افِ الشفاعة إكرام للشَ -3

 : فوائد القاعدة الثالثة:رابعًا
 الكفر ملة واحدة و إن  أو بعبارة أخرى ، ال فرق بين المعبودات ألن الشرك واحد-0

 مستفاد من قولو: "...ودل يفرق بينهم...". اتالمعبود  تتعدد
 .الرد على شبهة القبوريين وغيرىم، في زعمهم أن الشرك ىو عبادة األصنام فقط-2
 مستفاد من قولو: مشروعية قتال المشركين والكفار )بالضوابط الشرعية(.-2

 ." ..وقاتلهم رسول ا..."
  ،!دُ عبَ فكيف تُ  ،لو ةٌ دَ هلل وعابِ  ةٌ وبَ ربُ عبد من دون اهلل ىي مخلوقة مَ جميع المعبودات التي تُ -2

 األشجار..." الصاحلٌن، األنبياء، ادلبلئكة، القمر، اليت ذكرىا الشيخ:" الشمس، مثلُ 
 كما فعل  ،كثرة االستدالل على المسألة الواحدة مما يقوي الحجة ويفحم الخصم-8

 بدت من دون ا غًن األصنام.يف ىذه القاعدة، ذكر األدلة على أن ىناك معبودات عُ  الشيخ
 ، كمعرفة أن لفظ الوسيلة يف اآلية دل يفسره أحد بالصاحلٌن.أىمية االعتناء بالتفسير-0
 و الشرك بالتوسل كما مَسَّ ، الحقائق ونَ رُ يـ  غَ ويُـ  الباطل ونَ نُ يـ  زَ أىل البدع واألىواء يُـ -3

 .الصاحلٌن وحب
 في حرصهم على الكثرة والتجميع ىج الجديدةاوأصحاب المنالفرق الرد على -5
 لقومو عندما   مستفاد من نصح النيب .عقائد ومناىج أتباعهم بتصحيحدون العناية  

 بعد  وُ حُ حِ صَ ذلم ىذا ادلفهوم اخلاطئ ودل يقل نُ  حَ حَ صَ طلبوا منو أن غلعل ذلم ذات أنواط، فَ 
 ...ذلك إذلوما الرجوع من احلرب 

 جعل مقالة أصحابو مثل   فالنيب، العبرة بالمعاني والمقاصد ال باأللفاظ والمسميات-3
 
َ
 وادلعىن واحد. صدَ قْ مقالة أصحاب موسى دلوسى ألن ادل
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 .)وقاتلهم رسول ا...(مستفاد من قولو:..77القتال فرٌع عن التكفير وعن غيره-01
 )ويكون مستفاد من قولو: ..)إعبلء كلمة ا( يجب أن يكون خالًصا هلل القتال-00

 .الدين كلو (
 و ال يأمن أن يكون في قلبو بقية من تلكه قلبُ ل من الباطل الذي اعتادَ قِ نتَ مُ فيو أن ال-02

 .)حدثاء عهد بكفر(مستفاد من قولو: ،، وىذا ظاىٌر يف الذين تابوا من احلزبيةالعادات الباطلة 
 .خبلفًا دلن نفى ذلك فيو أن الشرك يقع في ىذه األمة-02

 خامسًا: فوائد القاعدة الرابعة:
 .مستفاد من قولو: )أغلظ شرًكا( .بعضو أعظم من بعض وأغلظُ الشرك -0
 ى غًنه يف الرخاء.دعَ يُ  بلفَ  وحده اهللَ  في الشدائدِ  صُ ل  خَ المُ إذا كان -2
 ودل تكن من كل وجٍو. ،بين المشركين األولين والمتأخرين كانت في الشرك فقط الموازنة-2
 ويناقضونها بدعاء غير اهلل. زماننا يقولون ال إلو إال اهلل ومشرك-2
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  .)اخلوارج، والبغاة...إخل(ك قتال من ليس بكافر   :مثل)عن غيره(و ،الكفار الذين قاتلهم النيب  :مثل)فرع عن التكفير( 77

 ػلسن التنبيو عليو ىنا أن للتكفًن شروط وموانع وضوابط البد منها، خبلفًا دلا عليو الفرق وادلناىج اجلديدة اليت يف الساحة  *وشلا
، نسأل ا العافية والسبلمة، وعلى ادلسلم يف مثل ىذه األمور الرجوع إذل العلماء !من تكفًٍن للمسلمٌن واستحبلٍل لدمائهم

 ة وسبلمة ادلنهج..*ادلعروفٌن بصحة العقيد
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من كان عنده فمتت املذكزج مع فىائدها ةحمد هللا تعاىل، 

 الىاتسابمالحظح أو تنتٌه فلرياسلنٍ عىل رقم الهاتف أو 

 ورحم هللا من قال:  ،أو الربًد اإللكرتوين مشكىرا 

 فجلَّ َمن ال عٌَث فٌه وعال ●وإن تِجْد عٌتًا فسدَّ الخلال 

 وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

 أةى رةٌع عتد الحق ةن ًحٌى حمزجوكتته/ 

 11202085121200 رقه اهلاتف والواتساب/
 abo.rabee3.alsalafiy@gmail.com امربيد اإللكرتوين/

 https://www.facebook.com/abo.rabee3.alsalafiy امفيسبوك/

mailto:abo.rabee3.alsalafiy@gmail.com
https://www.facebook.com/abo.rabee3.alsalafiy
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